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We have officially entered the 2020s, and 

with this new decade come rapid changes 

brought on by advances in digital technology. 

This has played an increasingly greater role in 

our lives in enhancing our capabilities and 

the way we work, amplifying our creativity, and 

enabling us to develop new innovations at 

an exponential rate. 

 

Despite the revamped look, All Around 

Plastics is still packed with useful contents as 

always. In this issue, we discuss the significance 

of digital technology, how it is bringing disruption 

to every industry across the world and how 

its advantages can be applied to business. 

We will also look at the 5G technology, which 

is being introduced to Thailand and has 

prompted the all players within the telecom-

munications value chain to join forces in 

developing higher quality cables that better 

cater to various applications. In addition, this 

issue will also introduce you to Agcura, a sensor 

and IoT system for water management, as well 

as KoomKah, a data management application 

that has become a crucial assistant for waste 

banks.

Many more interesting articles are waiting 

for you within these pages. Because oppor-

tunities come to those who open up themselves 

to new things, let’s learn more about digital 

technology and prepare for changes to come as 

it seeps into every dimension of our modern life.

สวัสดีผูู้้อ่�น All Around Plastics ทุกท่�น 

เร�ได้ก้�วเข้้�สู่ทศวรรษใหม่ในปีี 2020 ท่�มกล�ง

คว�มเปีลี�ยนแปีลงต่�ง ๆ  ที�รวดเร็วข้้�นจ�กก�รพัฒน�

ข้องเทคโนโลยีดิจิทัล ซ้�งปัีจจุบันนี�เข้้�ม�มีบทบ�ท

ในชีวิตข้องพวกเร�ทุกคนม�กข้้�น เป็ีนอีกหน้�งตัวช่วย

เสริมปีระสิทธิิภ�พในก�รทำ�ง�นข้องมนุษย์ ทั�งยัง

ส่งผู้ลต่อวิธีิคิด วิธีิก�รทำ�ง�นข้องเร� ช่วยให้คว�ม

คิดสร้�งสรรค์และนวัตกรรมใหม่ ๆ  ส�ม�รถพัฒน�

ไปีได้อย่�งก้�วกระโดด

 

All Around Plastics ฉบับนี�นำ�เสนอก�รจัดว�ง

คอลัมน์ที�แปีลกต�ไปีจ�กเดิม แต่ยังคงเต็มไปีด้วย

ส�ระอัดแน่นตลอดทั�งเล่มเช่นเคย เร�จะชวนคุณ

ผูู้้อ่�นม�พูดคุยถ้งคว�มสำ�คัญข้องเทคโนโลยีดิจิทัล

ที�ม�สร้�งคว�มเปีลี�ยนแปีลงแบบ Disruption 

ให้กับทุกอุตส�หกรรมทั�วโลก และก�รนำ�ปีระโยชน์

ข้องเทคโนโลยีดิจิทัลม�ปีรับใช้กับธิุรกิจ พบกับ

เร่�องร�วข้องเทคโนโลยี 5G ที�กำ�ลังเข้้�สู่ปีระเทศไทย

และเปี็นโจทย์สำ�คัญที�ทั�ง Value Chain ข้องก�ร

ส่�อส�รเข้้�ม�ร่วมม่อกันยกระดับม�ตรฐ�นส�ย

เคเบิลให้มีคุณภ�พและตอบโจทย์ก�รใช้ง�นให้

ม�กยิ�งข้้�น ทำ�คว�มรู้จักเทคโนโลยีเซนเซอร์และ 

IoT สำ�หรับบริห�รจัดก�รนำ��เพ่�อเกษตรกรอย่�ง 

“Agcura” (แอคคูร่�) และเทคโนโลยีจัดก�รข้้อมูล

ข้องแอปีพลิเคชัน “คุ้มค่�” ที�ม�เปี็นผูู้้ช่วยสำ�คัญ

ข้องธิน�ค�รข้ยะ เปี็นต้น

ภ�ยในเล่มยังมีเร่ �องร�วน่�สนใจรออยู่อีก

ม�กม�ย เพร�ะโอก�สใหม่ ๆ  ย่อมม�กับก�รเปิีดรับ

เพ่�อเรียนรู้สิ�งรอบตัวอยู่เสมอ ม�เตรียมพร้อมรับ

ก�รเปีลี�ยนแปีลงข้องโลกที�คว�มเป็ีนดิจิทัลอยู่ใน

ทุกมิติข้องชีวิตไปีด้วยกัน

บทความและทัศนะทีพิ่มพ์ลงใน ‘All Around Plastics’ 
เป็นความคิดเห็นและคำาแนะนำาของผู้ประพันธ์ 
มไิดม้สีว่นเก่ียวขอ้งกับ SCG Chemicals แตอ่ย่างใด
The articles and opinions in this ‘All Around Plastics’ 
are those of the writers and do not necessarily 
reflect the policy of SCG Chemicals.
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คอื พอลเิอทลินี พอลโิพรพิลนี และพอลไิวนิลคลอไรด์
 
Chemicals Business, SCG, is one of the largest 
integrated petrochemical companies in Thailand and 
a key industry leader in Asia offers a full range of 
petrochemical products ranging from upstream 
production of olefins to downstream production of 
3 main plastics resins; polyethylene, polypropylene 
and polyvinyl chloride.

ติดต่อกองบรรณ�ธิก�ร
Email : allaroundplastics@scg.com
Website : www.scgchemicals.com/
allaroundplastics
Tel. : 0-2827-7209 Fax.: 0-2586-5561

ISSUE 1 I 2020

Owner
Production 
Coordinator

Advisor
Editorial

About Chem
icals Business, SCG

Letter to 
Editorial

G
et In Touch

EDITOR’S NOTE

DIGITAL TRANSFORMATION
New-Age World, Where the Technology is Life

THE RISE OF THE PERSONAL DATA
PROTECTION

AGCURA
Digital Innovation as a Solution for Thai Farmers

“KOOMKAH”
Innovation that Makes Waste Management
Easier for Everyone

CAFÉ KANTARY, BY THE SEA
Take in the Sea Breeze and the Seaside 
Views

04 COVER STORY

20 BUILDING SUCCESS TOGETHER 42 GOING OUT

26 BUSINESS TIPS 46 SCG CHEMICALS NEWS

14 INTERVIEW 34 CIRCULAR ECONOMY

10 INNOVATION 30 CSR FOCUS
LIVELIHOOD DEVELOPMENT PROJECT FOR 
DISABLED FARMERS
Transforming Arid Land into a Tech-Driven
Banana Plantation

A COLLABORATION TO ELEVATE
THAILAND’S TELECOMMUNICATIONS FOR
THE ADVENT OF 5G

EEC AND BUSINESS OPPORTUNITIES 
FOR THAILAND’S INDUSTRIES

SCG SD SYMPOSIUM FOR
THE FIRST TIME HELD IN INDONESIA 



Get In Touch

Read
All Around Plastics 
Online via

www.scgchemicals.com/
allaroundplastics

Get in touch
Like us on Facebook

 All Around Plastics

Editorial Team
กองบรรณาธกิาร

เจ้าของ
เอสซีจี เคมิคอลส์
เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ ไทย 
บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
SCG Chemicals
1 Siam Cement Road, 
Bangsue, Bangkok 10800

จัดทำาโดย
Brand Management and CSR Office
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำ�กัด
Brand Management and CSR Office
SCG Chemicals Co., Ltd.

ที่ปรึกษา
น้ำาทิพย์ สำาเภาประเสริฐ
Namthip Samphowprasert

กองบรรณาธิการ
ณัฐิกา เอนกสัมพันธ์ 
Natthika Aneksamphan
วาววิทู ว่องประพิณกุล
Waowithu Wongprapinkul
ศิรินทร์ วรรณลภากร 
Sirin Wanlapakorn 
ธัญญ์นภัส ไชยจันทร์
Thannapat Chaiyachan
ธเนศพงษ์ ไพสุนทรสุข
Thanetpong Paisunthornsook
เพ็ญพิสุทธิ์ รอดประเสริฐ
Penpisut Rodprasert
สุนิสา พนาวรกุล
Sunisa Phanaworakul
เบญญ์ รัตนพฤกษ์
Ben Ratanaprukse

บริษัท เอพี อัพโก้ จำ�กัด
โทร. 0-2726-7492-7
บริษัท ชนิก�นต์โพลิเมอร์ส จำ�กัด
โทร. 0-2328–0021-5
บริษัท เอฟ ว�ย ซี จำ�กัด
โทร. 0-2212-4111-2
บริษัท แกรนด์โพลีเมอร์อินเตอร์ จำ�กัด
โทร. 0-2726-6151-53, 0-2328-2050-59

ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด ห�ดใหญ่รุ่งโรจน์พล�สติก
โทร. 074-439-665
บริษัท อินเตอร์โพลิเอททีลีน จำ�กัด
โทร. 0-2898-0888-91
บริษัท อินทร�แมกซ์ จำ�กัด
โทร. 0-2678-3938-40
บริษัท เอ็มซี อินดัสเทรียลเคมิคัล จำ�กัด
โทร. 0-2225-0200, 0-2226-0088

บริษัท พรีเมียร์พล�สติก จำ�กัด
โทร. 0-2422-2333
บริษัท สย�มโพลิเมอร์สซัพพล�ย จำ�กัด
โทร. 0-2452-1388
บริษัท ตะล่อมสินพล�สติก จำ�กัด
โทร. 0-2294-6300-12
บริษัท ยูนิเวอร์แซลโพลิเมอร์ส จำ�กัด
โทร. 0-2757-0838-48, 0-2384-4212

บริษัท เจ้�พระย�อินเตอร์เทรด จำ�กัด
โทร. 0-2362-6179 ต่อ 425
บริษัท เอ็นเค โพลีเทรด จำ�กัด 
โทร. 0-2762-0793
บริษัท กิจเจริญพร จำ�กัด
โทร. 0-2878-8720-2

CONTENTS 

We have officially entered the 2020s, and 

with this new decade come rapid changes 

brought on by advances in digital technology. 

This has played an increasingly greater role in 

our lives in enhancing our capabilities and 

the way we work, amplifying our creativity, and 

enabling us to develop new innovations at 

an exponential rate. 

 

Despite the revamped look, All Around 

Plastics is still packed with useful contents as 

always. In this issue, we discuss the significance 

of digital technology, how it is bringing disruption 

to every industry across the world and how 

its advantages can be applied to business. 

We will also look at the 5G technology, which 

is being introduced to Thailand and has 

prompted the all players within the telecom-

munications value chain to join forces in 

developing higher quality cables that better 

cater to various applications. In addition, this 

issue will also introduce you to Agcura, a sensor 

and IoT system for water management, as well 

as KoomKah, a data management application 

that has become a crucial assistant for waste 

banks.

Many more interesting articles are waiting 

for you within these pages. Because oppor-

tunities come to those who open up themselves 

to new things, let’s learn more about digital 

technology and prepare for changes to come as 

it seeps into every dimension of our modern life.

สวัสดีผูู้้อ่�น All Around Plastics ทุกท่�น 

เร�ได้ก้�วเข้้�สู่ทศวรรษใหม่ในปีี 2020 ท่�มกล�ง

คว�มเปีลี�ยนแปีลงต่�ง ๆ  ที�รวดเร็วข้้�นจ�กก�รพัฒน�

ข้องเทคโนโลยีดิจิทัล ซ้�งปัีจจุบันนี�เข้้�ม�มีบทบ�ท

ในชีวิตข้องพวกเร�ทุกคนม�กข้้�น เป็ีนอีกหน้�งตัวช่วย

เสริมปีระสิทธิิภ�พในก�รทำ�ง�นข้องมนุษย์ ทั�งยัง

ส่งผู้ลต่อวิธีิคิด วิธีิก�รทำ�ง�นข้องเร� ช่วยให้คว�ม

คิดสร้�งสรรค์และนวัตกรรมใหม่ ๆ  ส�ม�รถพัฒน�

ไปีได้อย่�งก้�วกระโดด

 

All Around Plastics ฉบับนี�นำ�เสนอก�รจัดว�ง

คอลัมน์ที�แปีลกต�ไปีจ�กเดิม แต่ยังคงเต็มไปีด้วย

ส�ระอัดแน่นตลอดทั�งเล่มเช่นเคย เร�จะชวนคุณ

ผูู้้อ่�นม�พูดคุยถ้งคว�มสำ�คัญข้องเทคโนโลยีดิจิทัล

ที�ม�สร้�งคว�มเปีลี�ยนแปีลงแบบ Disruption 

ให้กับทุกอุตส�หกรรมทั�วโลก และก�รนำ�ปีระโยชน์

ข้องเทคโนโลยีดิจิทัลม�ปีรับใช้กับธิุรกิจ พบกับ

เร่�องร�วข้องเทคโนโลยี 5G ที�กำ�ลังเข้้�สู่ปีระเทศไทย

และเปี็นโจทย์สำ�คัญที�ทั�ง Value Chain ข้องก�ร

ส่�อส�รเข้้�ม�ร่วมม่อกันยกระดับม�ตรฐ�นส�ย

เคเบิลให้มีคุณภ�พและตอบโจทย์ก�รใช้ง�นให้

ม�กยิ�งข้้�น ทำ�คว�มรู้จักเทคโนโลยีเซนเซอร์และ 

IoT สำ�หรับบริห�รจัดก�รนำ��เพ่�อเกษตรกรอย่�ง 

“Agcura” (แอคคูร่�) และเทคโนโลยีจัดก�รข้้อมูล

ข้องแอปีพลิเคชัน “คุ้มค่�” ที�ม�เปี็นผูู้้ช่วยสำ�คัญ

ข้องธิน�ค�รข้ยะ เปี็นต้น

ภ�ยในเล่มยังมีเร่ �องร�วน่�สนใจรออยู่อีก

ม�กม�ย เพร�ะโอก�สใหม่ ๆ  ย่อมม�กับก�รเปิีดรับ

เพ่�อเรียนรู้สิ�งรอบตัวอยู่เสมอ ม�เตรียมพร้อมรับ

ก�รเปีลี�ยนแปีลงข้องโลกที�คว�มเป็ีนดิจิทัลอยู่ใน

ทุกมิติข้องชีวิตไปีด้วยกัน

บทความและทัศนะทีพิ่มพ์ลงใน ‘All Around Plastics’ 
เป็นความคิดเห็นและคำาแนะนำาของผู้ประพันธ์ 
มไิดม้สีว่นเก่ียวขอ้งกับ SCG Chemicals แตอ่ย่างใด
The articles and opinions in this ‘All Around Plastics’ 
are those of the writers and do not necessarily 
reflect the policy of SCG Chemicals.

ABOUT
ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ครบวงจร
รายใหญ่ของประเทศไทยและเป็นผู้ผลิตช้ันนำาในภูมิภาค
เอเชีย ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตขั้นต้น (โอเลฟินส์) 
ไปจนถึงข้ันปลาย ได้แก่ เม็ดพลาสติกหลักท้ัง 3 ประเภท 
คอื พอลเิอทลินี พอลโิพรพิลนี และพอลไิวนลิคลอไรด์
 
Chemicals Business, SCG, is one of the largest 
integrated petrochemical companies in Thailand and 
a key industry leader in Asia offers a full range of 
petrochemical products ranging from upstream 
production of olefins to downstream production of 
3 main plastics resins; polyethylene, polypropylene 
and polyvinyl chloride.

ติดต่อกองบรรณ�ธิก�ร
Email : allaroundplastics@scg.com
Website : www.scgchemicals.com/
allaroundplastics
Tel. : 0-2827-7209 Fax.: 0-2586-5561

ISSUE 1 I 2020

Owner
Production 
Coordinator

Advisor
Editorial

About Chem
icals Business, SCG

Letter to 
Editorial

G
et In Touch

EDITOR’S NOTE

DIGITAL TRANSFORMATION
New-Age World, Where the Technology is Life

THE RISE OF THE PERSONAL DATA
PROTECTION

AGCURA
Digital Innovation as a Solution for Thai Farmers

“KOOMKAH”
Innovation that Makes Waste Management
Easier for Everyone

CAFÉ KANTARY, BY THE SEA
Take in the Sea Breeze and the Seaside 
Views

04 COVER STORY

20 BUILDING SUCCESS TOGETHER 42 GOING OUT

26 BUSINESS TIPS 46 SCG CHEMICALS NEWS

14 INTERVIEW 34 CIRCULAR ECONOMY

10 INNOVATION 30 CSR FOCUS
LIVELIHOOD DEVELOPMENT PROJECT FOR 
DISABLED FARMERS
Transforming Arid Land into a Tech-Driven
Banana Plantation

A COLLABORATION TO ELEVATE
THAILAND’S TELECOMMUNICATIONS FOR
THE ADVENT OF 5G

EEC AND BUSINESS OPPORTUNITIES 
FOR THAILAND’S INDUSTRIES

SCG SD SYMPOSIUM FOR
THE FIRST TIME HELD IN INDONESIA 



	 หากลองสัังเกตความเปล่�ยนแปลงจากเร่ื่�องใกล้

ตัวในช่่วงไม่ก่�ปีท่ี่�ผ่่านมาน่�	หน้าจอสัมาร์ื่ที่โฟนจากท่ี่�

เคยเป็นเพีียงอุปกรื่ณ์์ส่ั�อสัารื่ท่ี่�เข้้าถึึงส่ั�อโซเช่่ยลม่เด่ีย	

หร่ื่อส่ั�อบัันเทิี่งต่าง	ๆ 	ได้ีกลายมาเป็นเคร่ื่�องม่อในการื่

ที่ำาธุุรื่กรื่รื่มส่ัวนใหญ่่ข้องช่่วิตปรื่ะจำาวันท่ี่�ทัี่�งสัะดีวก	

รื่วดีเรื่็ว	ลดีข้ั�นตอนที่่�ยุ่งยากและปรื่ะหยัดีค่าใช่้จ่าย	

พีฤติกรื่รื่มข้องผ้้่บัริื่โภคปัจจุบัันก็ปรัื่บัเปล่�ยนไปตาม

การื่ปรัื่บัตัวนำาเสันอสิันค้าและบัริื่การื่ข้องผ้้่ปรื่ะกอบัการื่

ท่ี่�ต้องเดิีนหน้าตามเที่คโนโลย่ท่ี่�เติบัโตในแต่ละอุตสัาห-

กรื่รื่ม	จนเรีื่ยกได้ีว่าทัี่�งผ้้่ปรื่ะกอบัการื่และผ้้่บัริื่โภคต่างก็

เป็นกลไกท่ี่�เอ่�อให้ต่างฝ่่ายต่างเกิดีการื่ปรัื่บัตัวในโลก

ยุคท่ี่�เที่คโนโลย่รุื่ดีหน้าและกลายมาเป็นส่ัวนหนึ�งในช่่วิต

ปรื่ะจำาวันไปแล้ว	

	 All	Around	Plastics	ฉบัับัน่�ได้ีม่โอกาสัพูีดีคุย

กับัคุุณอรพงศ์์ เทีียนเงิน Chief Executive Officer 
บริษััที ดิิจิิทัีล เวนเจิอร์ส จิำ�กััดิ	ถึึงความสัำาคัญ่ข้อง
ดิีจิทัี่ลท่ี่�ม่ผ่ลกรื่ะที่บัต่อทุี่กอุตสัาหกรื่รื่มทัี่�วโลก	จนนำา

ไปส่้ัการื่เปล่�ยนแปลงวิถ่ึการื่ดีำาเนินธุุรื่กิจต่าง	ๆ	การื่

ก้าวให้ทัี่นเกมข้องดิีจิทัี่ลกลายมาเป็นหัวเร่ื่�องใหญ่่ใน

การื่พีัฒนาและเดีินหน้าในรื่ะดีับัโลก

โลกยุุคใหม่่ 
ที่่�เที่คโนโลยุ่คือวิิถี่ชี่วิิต

DIGITAL
TRANSFORMATION

New-Age World, Where the Technology is Life

 If you notice the small changes in our lives 

during the past couple of years, a smartphone 

is no longer just a device we use for making 

phone calls or social media access. Almost all 

transactions are made through our phones 

daily as it is convenient, faster, simpler, and 

save cost. Consumer behavior is also changing 

to adjust to new products and services offered 

by entrepreneurs who are continuously 

innovating new technologies within their 

industry. Entrepreneurs and customers influence 

each other to adapt to this digital age and life.

 In this issue of All Around Plastics, we talked 

with Mr. Orapong Thien-Ngern, Chief Executive 
Officer of Digital Ventures Co., Ltd. about 

the impact of digital technologies on various 

industries worldwide. Digital transformation 

reshapes businesses are done and companies 

needs to step up their digital games to thrive.  
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รู้้�จัักกับ Disruption
และ Digital Transformation

	 “Disruption	ในนิยามของผมคืือ	อะไรก็็ตาม

ท่ี่�ที่ำาให้้ก็ารที่ำาธุุรกิ็จในรูปแบบปัจจุบันไม่สามารถ

คืงอยู่ได้้	ท่ี่�เห็้นได้้ชััด้ก็็ม่ทัี่�งอุตสาห้ก็รรมสื�อสาร

มวลชันท่ี่�เปล่�ยนทิี่ศที่างไปเป็นสื�อออนไลน์	ก็าร

คืมนาคืมกั็บบริก็ารผ่านที่างแอปพลิเคืชััน	ห้รือ

ก็ารคื้าผ่านที่างห้น้าร้านด้ิจิที่ัล	ซึ่่�งในธุุรก็ิจ

ทัี่�งห้ลาย	เมื�อมองล่ก็ลงไปสิ�งท่ี่�ที่ำาให้้เรื�องเห้ล่าน่�

เกิ็ด้ข่�นได้้ก็็คืือเที่คืโนโลย่	เป็นท่ี่�มาของ	Digital	

Transformation”

	 เมื �อพูด้ถ่งก็ารเปล่�ยนแปลงจาก็ด้ิจิที่ัล	

อย่างแรก็ท่ี่�เห็้นภาพได้้ชััด้เจนคืือ	พฤติก็รรมก็าร

บริโภคืของผู้คืนท่ี่�เปล่�ยนไป	แต่ทุี่ก็ก็ารเปล่�ยน

แปลงย่อมม่ช่ัองว่างที่างก็ารตลาด้อยู่เสมอ	 จ่ง

เป็นโอก็าสของผู้เล่นห้น้าให้ม่ท่ี่�สามารถใช้ัข้อด่้

ของโลก็ยุคืด้ิจิที่ัลสร้างชั่องที่างให้ม่ได้้โด้ยไม่

ต้องเปิด้ห้น้าร้านห้รือไม่ต้องม่ต้นทุี่นที่างก็ายภาพ

เห้มือนแต่ก็่อน	

	 “โลก็ย่อเห้ลือแค่ืห้น้าจอห้้านิ�ว	แต่เป็นห้้านิ�ว

ท่ี่�ที่ำาได้้ทุี่ก็อย่าง	ยก็ตัวอย่างสถาบันก็ารเงิน	ต้น

ทีุ่นให้ญ่่จะเป็นเรื�องก็ารบริห้ารจัด้ก็าร	และ

ก็ำาลังคืน	แต่ปัจจุบันธุนาคืารเกิ็ด้ให้ม่ห้ลายแห่้ง

เริ�มต้นจาก็ก็ารที่ำาแอปพลิเคืชัันออนไลน์	ฝัั่�งห้น่�ง

ต้นทุี่นแที่บไม่ม่อ่ก็ฝัั่�งห้น่�งแบก็ต้นทุี่นมห้าศาล	

จ่งเป็นที่่�มาที่่�ว่าใครก็็ตามซึ่่�งอยู่่�ในโลก็ของ

ก็ายู่ภาพ จ่ึงจึำาเป็็นต้องมี Digital Transformation

คือจึะป็รับเป็ลี�ยู่นอยู่�างไรให้้สามารถแข�งขัน

ในโลก็ยูุ่คดิิจึิทััลไดิ้”

	 นอก็จาก็จะต้องแข่งขันกั็บคู่ืแข่งเดิ้มท่ี่�ม่อยู่

ในตลาด้แล้ว	 อ่ก็ก็ลุ่มคืู่แข่งที่่�ต้องรับมือก็็คืือ	

ก็ลุ่มท่ี่�เร่ยก็ว่า	Born-Digital	ซ่ึ่�งก็็คืือธุุรกิ็จท่ี่�เกิ็ด้มา

บนแพลตฟอร์มด้ิจิที่ัลเลย	ม่คืวามสามารถ

ประยุก็ต์และใช้ังานเที่คืโนโลย่ได้้อย่างรวด้เร็ว	

ธุุรกิ็จจ่งเติบโตได้้โด้ยไม่จำาเป็นต้องใช้ัต้นทุี่นสูง

เห้มือนกั็บบริษััที่ท่ี่�ม่ก็ายภาพเช่ันในอด่้ต	ทัี่�งห้มด้

จ่งเป็นโจที่ย์สำาคัืญ่ท่ี่�ทุี่ก็อุตสาห้ก็รรมจะต้องร่บ

แก็้เก็มให้้ที่ันโลก็และเห้มาะสมก็ับบริบที่ของ

ก็ารที่ำางานภายในองคื์ก็รของตน

เกิ็ด้ได้้สูงมาก็	ถ้าเราคิืด้ออก็ว่าในโลก็ใบให้ม่น่�

เราจะที่ำาอะไรได้้”

 

	 ก็ารเปล่�ยนผ่านย่อมต้องมาพร้อมก็ับก็าร

เตร่ยมพร้อม	ก็ารจัด้ก็ารที่ั�งในด้้านที่รัพยาก็ร

บุคืคืล	และก็ารเตร่ยมพร้อมเพื�อเข้าสู่โลก็ยุคื

ดิ้จิทัี่ล	จ่งเป็นคืวามท้ี่าที่ายของผู้บริห้ารท่ี่�จะต้อง

ห้าวิธุ่เปล่�ยนผ่านให้้เกิ็ด้ปัญ่ห้าน้อยท่ี่�สุด้	และ

สร้างวิสัยทัี่ศน์ขององค์ืก็รให้้เติบโตไปพร้อมกั็บ

ธุรรมชัาติขององคื์ก็ร

 

	 “พื�นฐานจริง	ๆ 	ต้องมองว่าถ่งเวลาท่ี่�จะต้อง

เปล่�ยนรูปแบบก็ารที่ำาธุุรกิ็จ	เพราะว่าสมัยก่็อน	

เที่คืโนโลย่คืือสิ�งซ่ึ่�งช่ัวยเสริมธุุรกิ็จเพราะฉะนั�น

คืำาถามคืือ	เราต้องเปล่�ยนแปลงอย่างไรบ้าง?	

อย่างแรก็คืือ บริษััทัต้องสร้างตัวเองให้้เป็็น 

Technology Company เพราะมันไม�ใช่�ก็าร

ซืึ่�อเทัคโนโลยีู่มาทัำาธุุรกิ็จึเห้มือนเดิิมอีก็แล้ว 

ตัวเทัคโนโลยู่ีเองนี�แห้ละทัี�เป็็นธุุรก็ิจึ”

	 ในแง่ของผู้ประก็อบก็ารแล้ว	ก็ารปรับตัวใน

คืรั�งน่�จ่งเป็นเห้มือนก็ารปรับทัี่ศนคืติให้้เที่คืโนโลย่

เป็นห้ัวเร่�ยวห้ัวแรงสำาคืัญ่ในก็ารที่ำางาน	“ต้อง

คิืด้ว่าจะเอาเที่คืโนโลย่มาใช้ัในธุุรกิ็จท่ี่�เราที่ำาอยู่

หรู้ือว่่าโลกกำาลังอยู่้่ในจัุดเปล่�ยู่น

	 เพราะ	Disruption	เกิ็ด้ข่�นทัี่�วทุี่ก็อุตสาห้ก็รรม

	จ่งเป็นสัญ่ญ่าณท่ี่�ว่าตำาราก็ารบริห้ารธุุรกิ็จแบบ

เก็่าที่่�เก็ิด้ข่�นมาเป็นร้อยปีอาจจะใชั้งานได้้

ไม่เต็มท่ี่�เห้มือนแต่ก่็อน	“คืนท่ี่�ที่ำาธุุรกิ็จเด่้�ยวน่�

มันก็็น่าคิืด้ว่า	ทุี่ก็คืรั�งท่ี่�ม่ก็ารเปล่�ยนแปลงให้ญ่่	ๆ 	

ก็็จะม่	White	Space	ข่�นมา	โอก็าสท่ี่�เราจะเติบโต

 “ผมคิดิว�ามันไม�ใช่�เรื�องของอุตสาห้ก็รรม

ใดิอุตสาห้ก็รรมห้น่�งโดิยู่เฉพาะ แต�มันเกิ็ดิข่�

นทัั�งโลก็จึะเร็วห้รือช่้าก็็เทั�านั�นเอง และมี 

impact มาก็”

What is Disruption and Digital 
Transformation?

	 “I	defined	Disruption	as	something	that	

disrupts	the	survival	of	today’s	businesses.	

Examples	are	conventional	mass	media	being	

challenged	by	online	media,	ride	services	

via	applications	and	digital	shops	for	online	

shopping.	These	disruptions,	within	any	

industry,	are	caused	by	advancement	in	

technologies,	leading	to	what	we	call	Digital	

Transformation”	

 

	 Talking	about	Digital	Transformation,	

the	first	thing	that	comes	to	mind	is	the	change	

in	consumer	behavior.	Every	change	creates	

a	gap	in	the	market.	Newcomers	can	use	

digital	technologies	to	create	opportunities.	

Physical	store	fronts	or	a	substantial	initial	

investment	are	no	longer	necessary.

	 “The	world	is	on	the	five-inch	screen.	

It	can	do	everything.	For	example,	banks	

used	to	spend	so	much	on	management	

and	workforce.	Now,	many	newly-established	

banks	started	by	creating	mobile	applications.	

One	barely	has	any	cost	while	another	has	

to	endure	huge	expenditures.	That’s	why

whoever	has	a	physical	presence	needs	

Digital	Transformation.	One	need	to	change

and	adapt	to	be	able	to	compete	in	the	

digital	age.”

	 In	addition	to	existing	competitors	in	the	

market,	another	challenge	is	the	Born-Digital	

enterprises	that	have	founded	their	businesses	

on	top	of	digital	platforms.	They	use,	and	adapt	

quickly	to	the	latest	technologies.	Unlike	

conventional	 enterprises,	 their	 growth	

doesn’t	require	a	large	sum	of	funds.	This	is	

a	challenge	every	organization	within	every	

industry	must	face,	they	must	find	the	best	

way	to	adapt	their	organization	or	they’ll	risk	

being	left	behind	by	their	competitors.	

 “I don’t think it’s just one particular 

industry. It will happen globally sooner or 

later and surely, will have a great impact.”

ให้้แตก็ต่างได้้อย่างไรซึ่่�งโจที่ย์น่�เป็นโจที่ย์ที่่�

ยาก็มาก็	เพราะคืนท่ี่�อยู่ในอุตสาห้ก็รรมเดิ้มมา

เป็นเวลาห้ลายสิบปีให้้ลองคิืด้ว่าของให้ม่เป็น

อย่างไร	มันก็็คิืด้ไม่ออก็	เพราะทุี่ก็คืนยังม่ก็รอบ

ของคืวามคืิด้ที่่�ถูก็	shape	มาด้้วยเวลา”

	 ยก็ตัวอย่างในก็รณ่ของธุนาคืารไที่ยพาณิชัย์

ที่่ �ม ่ก็ารแยก็ห้น่วยงานให้ม่สำาห้รับ	 New	

Innovative	Business	นั�นคืือ	‘ดิ้จิทัี่ล	เวนเจอร์ส’	

ออก็มาจาก็ธุนาคืารห้ลัก็	เพื�อออก็จาก็ข้อจำากั็ด้

แบบเดิ้มท่ี่�เคืยต้องพบในธุุรกิ็จธุนาคืาร	พนัก็งาน

ก็็ต้องม่คืาแรคืเตอร์แบบให้ม่	“เห็้นได้้เลยว่าท่ี่�น่�

ไม่ม่ใคืรใส่สูที่เลยสัก็คืน	แล้วส่วนให้ญ่่เป็นเด็้ก็

ซึ่่�งโตมาก็ับโลก็ของเที่คืโนโลย่	ด้้วยวิธุ่น่�เราวิ�ง

เร็วก็ว่า	แล้วก็็ที่ำาอะไรห้ลายอย่างได้้สำาเร็จอย่าง

เช่ัน	Blockchain	ท่ี่�เราที่ำากั็บเอสซ่ึ่จ่ก็็เกิ็ด้มาจาก็

ห้น่วยงานน่�”

Is the World Changing? 

	 Since	there	has	been	a	disruption	in	every	

industry,	 it	 is	 the	sign	 that	 the	business	

management	know-how	from	a	century	ago	

isn’t	as	effective	anymore.	“People	who	do	
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รู้้�จัักกับ Disruption
และ Digital Transformation
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จ่งเป็นที่่�มาที่่�ว่าใครก็็ตามซึ่่�งอยู่่�ในโลก็ของ
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	 “พื�นฐานจริง	ๆ 	ต้องมองว่าถ่งเวลาท่ี่�จะต้อง
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คืำาถามคืือ	เราต้องเปล่�ยนแปลงอย่างไรบ้าง?	

อย่างแรก็คืือ บริษััทัต้องสร้างตัวเองให้้เป็็น 

Technology Company เพราะมันไม�ใช่�ก็าร

ซืึ่�อเทัคโนโลยีู่มาทัำาธุุรกิ็จึเห้มือนเดิิมอีก็แล้ว 

ตัวเทัคโนโลยู่ีเองนี�แห้ละทัี�เป็็นธุุรก็ิจึ”

	 ในแง่ของผู้ประก็อบก็ารแล้ว	ก็ารปรับตัวใน
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คิืด้ว่าจะเอาเที่คืโนโลย่มาใช้ัในธุุรกิ็จท่ี่�เราที่ำาอยู่

หรู้ือว่่าโลกกำาลังอยู่้่ในจัุดเปล่�ยู่น

	 เพราะ	Disruption	เกิ็ด้ข่�นทัี่�วทุี่ก็อุตสาห้ก็รรม

	จ่งเป็นสัญ่ญ่าณท่ี่�ว่าตำาราก็ารบริห้ารธุุรกิ็จแบบ
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มันก็็น่าคิืด้ว่า	ทุี่ก็คืรั�งท่ี่�ม่ก็ารเปล่�ยนแปลงให้ญ่่	ๆ 	

ก็็จะม่	White	Space	ข่�นมา	โอก็าสท่ี่�เราจะเติบโต

 “ผมคิดิว�ามันไม�ใช่�เรื�องของอุตสาห้ก็รรม

ใดิอุตสาห้ก็รรมห้น่�งโดิยู่เฉพาะ แต�มันเกิ็ดิข่�

นทัั�งโลก็จึะเร็วห้รือช่้าก็็เทั�านั�นเอง และมี 

impact มาก็”

What is Disruption and Digital 
Transformation?
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disrupts	the	survival	of	today’s	businesses.	
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conventional	 enterprises,	 their	 growth	

doesn’t	require	a	large	sum	of	funds.	This	is	
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industry	must	face,	they	must	find	the	best	

way	to	adapt	their	organization	or	they’ll	risk	

being	left	behind	by	their	competitors.	

 “I don’t think it’s just one particular 

industry. It will happen globally sooner or 

later and surely, will have a great impact.”
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management	know-how	from	a	century	ago	
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	 คุืณอรพงศ์ทิี่�งท้ี่ายถ่งโลก็ท่ี่�ก็ำาลังเปล่�ยนแปลง

รุด้ห้น้าไปรวด้เร็วก็ว่าที่่ �คืิด้ว่าพื �นฐานของ

เที่คืโนโลย่ที่่�จะที่ำาให้้เก็ิด้เรื�องราวเห้ล่าน่�มันม่

อยู่คืรบแล้ว	เพ่ยงแต่ยังไม่ม่ใคืรมาประก็อบใช้ั	

ซ่ึ่�งก็ารเลือก็ใช้ัก็็ต้องแตก็ต่างกั็นไปตามบริบที่ของ

แต่ละองค์ืก็ร	โด้ยสิ�งท่ี่�จะที่ำาให้้ก็ารเปล่�ยนแปลง

ประสบคืวามสำาเร็จก็็คืือก็ารลองผิด้ลองถูก็	

 “เพราะโลก็เดีิ�ยู่วนี�คือก็ารทัดิลอง ปั็จึจุึบัน

ลองได้ิถ่ก็ก็ว�าเดิิมเยู่อะ ไม�ต้องลงทุันอะไร

มาก็มายู่เลยู่ เพียู่งแต�ต้องก็ารคนทีั�มีความ

ร้่ความสามารถ ห้รือถ้าไม�มี อยู่�างน้อยู่ก็็ต้อง

มีความก็ล้าห้าญทัี�จึะลุก็ข่�นมาทัดิลอง”

Innovation to Change the Future

	 Digital	Transformation	is	happening	all	

around	us.	Being	active	and	prepared	is	

important	for	any	individual	and	organization.	

Mr.	Orapong	has	repeatedly	warned	that

“Standing	still	means	stepping	back.	The	

world	moves	forward	fast”.	If	you	know	earlier,	

you	 can	 act	 faster.	 Technologies	 and	

innovations	that	are	going	to	create	changes	

in	the	next	few	years	are	the	following	4	items.		

 Distributed Ledger is	a	consensus	of	

synchronized	digital	data,	serving	as	the	

foundation	of	Blockchain.	In	the	past,	an	

individual’s	data	spread	across	multiple	sites.	

A	health	record	is	in	the	hospital’s	care	and	

financial	data	is	in	the	hands	of	the	bank.	

With	this	technology,	data	is	with	the	rightful	

owner,	not	any	service	provider.	It	will	change	

businesses	in	the	future	as	the	data	owner	can	

control	and	choose	when	to	reveal	the	data.	

	 Next,	Tokenization,	any	objects	can	be	

transformed	into	the	digital	world	while	still	

retaining	their	values.	They	can	be	traded	

directly	without	any	third-party	intervention.	

Furthermore,	objects	can	be	traced	back	to	

their	sources	and	traffics.

	 The	third	item	is 5G, a new generation 

of wireless technology	that	transfers	a	greater	

amount	of	data	in	a	shorter	amount	of	time.		

This,	along	with	decreases	in	price	of	sensors	

make,	human-to-human	and	device-to-device	

communications	become	faster.	However,	

the	last	item, AI or artificial intelligence,	is	

the	key.	We	have	big	data	but	how	can	

we	use	them?	Learning	and	adapting	are	

today’s	biggest	challenge.		

	 Mr.	Orapong	touched	upon	the	plastic	

industry	and	how	they	have	responded	to	

changes.	“Apparently,	recycling	is	the	future.	

Sensors	may	be	used	to	trace	who	is	the	

manufacturer	and	when	the	plastic	is	produced.	

5G	will	help	to	see	where	it	comes	from	and	

where	it	has	been	stopped	along	the	journey.	

Manufacturers	need	to	rush	to	take	care	of	it.	

It	may	seem	so	far	away	but	it	will	happen	

faster	than	you	thought	it	could.”	

	 In	the	world	that	is	changing	faster	than	

ever,	Mr.	Orapong	 believes	 that	while	

technologies	are	available	to	everyone,	only

a	few	people	know	how	to	integrate	them.	

Each	organization	is	different	so	the	successful	

transformation	will	only	come	through	trial	and	

error.

  “The world today is about the experiments 

and they are a lot cheaper now. You need 

fewer funds. Competent people are the key. 

If you don’t have them, at least you need to 

be brave enough for a trial-and-error approach.”

businesses	today,	whenever	big	changes	

happen,	white	space	follows.	There	is	a	huge	

room	for	growth	if	we	figure	out	what	we	can	

do	with	these	new	opportunities.”

	 Speaking	of	transformation,	the	prepara-

tion	and	management	of	human	resources	

and	digital	technologies	are	crucial.	It	is	

a	challenge	for	executives	to	find	a	way	for	

a	seamless	transformation	and	create	the	

company’s	vision	that	matches	the	company’s	

nature.

	 “Start	by	acknowledging	that	it’s	time	to	

change	how	you	do	business.	In	the	past,	

technology	 supports	 the	business.	 The	

question	 is	 how	 should	 we	 change?	

First,	the company needs to see itself as 

a technology company. One no longer 

buys a technology to create a business. 

Technology is the business.” 

	 An	entrepreneur	should	view	the	change	

as	an	opportunity	for	a	new	idea.	Technology	

is	now	the	key	to	success.	“You	need	to	think	

about	how	will	technology	helps	your	business	

to	be	unique.	It’s	a	very	tough	question.	

People	who	are	in	the	same	industry	for	

many	decades	can’t	 think	of	something	

นวั่ตกรู้รู้มท่ี่�นำามาสู่้่การู้เปล่�ยู่นแปลง
ในอนาคต

	 เพราะก็ารเปล่�ยนแปลงที่างดิ้จิทัี่ลเป็นเรื�อง

ใก็ล้ตัวเราก็ว่าท่ี่�คิืด้	ก็ารตื�นตัวและเตร่ยมพร้อม

อยู่เสมอจ่งเป็นเรื�องสำาคัืญ่ตั�งแต่ในระดั้บบุคืคืล

จนไปถ่งระดั้บองค์ืก็รอย่างท่ี่�คุืณอรพงศ์ยำ�ากั็บ

เราว่า	“อยู่เฉย	ๆ	คืือถอยห้ลังเพราะโลก็มันวิ�งไป

ข้างห้น้าเร็ว”	คืนรู้ก่็อนย่อมได้้เปร่ยบก็ว่า	สำาห้รับ

เที่คืโนโลย่และนวัตก็รรมที่่�ก็ำาลังจะมาสร้าง

คืวามเปล่�ยนแปลงภายใน	2-3	ปีน่�	แบ่งเป็น	

4	ห้ัวเรื�องให้ญ่่	ๆ	ได้้แก็่

	 เรื�องแรก็ Distributed Ledger ห้รือตัวก็ลาง

บันท่ี่ก็ข้อมูลในช่ัวิตประจำาวันซ่ึ่�งเป็นพื�นฐานของ	

Blockchain	จาก็เด้ิมที่่�ข้อมูลของบุคืคืลถูก็

ก็ระจายไปยังสถานท่ี่�ต่าง	ๆ 	เช่ัน	ข้อมูลสุขภาพ

อยู่ก็ับโรงพยาบาล	ข้อมูลที่างก็ารเงินอยู่ก็ับ

ธุนาคืาร	แต่ด้้วยเที่คืโนโลย่ตัวน่�จะที่ำาให้้ข้อมูล

อยู่กั็บผู้ใช้ังาน	ซ่ึ่�งเป็นเจ้าของข้อมูลตัวจริงทัี่�งห้มด้

ไม่ใชั่ผู้ให้้บริก็าร	(service	provider)	รายใด้

รายห้น่�ง	ซึ่่�งจะส่งผลให้้รูปแบบก็ารที่ำาธุุรก็ิจ

ในอนาคืตเปล่�ยนแปลงไปอย่างสิ�นเชิัง	เจ้าของ

ข้อมูลจะเป็นผู้คืวบคืุมห้รือเปิด้เผยข้อมูลเมื�อ

ต้องก็ารใชั้งาน

	 ลำาด้ับถัด้มาคืือ	Tokenization นั�นคืือวัตถุ

ต่าง	ๆ	สามารถม่ตัวตนข่�นมาได้้ในโลก็ด้ิจิที่ัล	

และเป็นเสมือนตัวแที่นของมูลค่ืาได้้ด้้วย	สามารถ

ซืึ่�อขายได้้โด้ยตรงไม่ต้องผ่านคืนก็ลางเห้มือน

ในอด่้ต	พร้อมกั็นนั�นเราก็็สามารถตรวจสอบก็ลับ

ไปถ่งที่่�มาห้รือเส้นที่างก็ารขนย้ายของวัตถุ

แต่ละชัิ�นได้้ด้้วย	

	 ลำาดั้บท่ี่�สามคืือ	เทัคโนโลยีู่ 5G	จะที่ำาให้้โลก็

ม่เคืรือข่ายท่ี่�สามารถส่งต่อข้อมูลได้้ปริมาณมาก็

และรวด้เร็วก็ว่าเด้ิม	บวก็ก็ับระบบเซึ่็นเซึ่อร์ที่่�

ราคืาถูก็ลงมาก็	จนที่ำาให้้ก็ารสื�อสารเกิ็ด้ข่�นได้้

อย่างรวด้เร็วทัี่�งกั็บมนุษัย์และระห้ว่างอุปก็รณ์

ด้้วยกั็นเอง	แต่ทัี่�งน่�ก็็ข่�นอยู่กั็บคืวามสามารถเรื�อง

สุด้ที่้ายด้้วย	นั�นคืือ AI ห้รือป็ัญญาป็ระดิิษัฐ์์ 

เพราะฉะนั�นจ่งอยู่ท่ี่�ว่า	ในบรรด้าข้อมูลมห้าศาล

ท่ี่�ม่อยู่นั�น	เราจะนำาข้อมูลมาใช้ัอย่างไร	ถือเป็นเรื�อง

ที่่�ที่้าที่ายคืวามสามารถของผู้คืนยุคืปัจจุบันที่่�

จะต้องเร่ยนรู้และปรับตัวให้้ที่ัน

 

	 คุืณอรพงศ์ยก็ตัวอย่างก็ารปรับตัวของคืน

ในอุตสาห้ก็รรมพลาสติก็ต่อก็ารเปล่�ยนแปลง

ในคืรั�งน่�ว่า	 “อนาคืตเป็นเรื�องของก็ารร่ไซึ่เคืิล

แน่นอน	อาจจะม่ก็ารติด้เซ็ึ่นเซึ่อร์ตรวจสอบก็ลับ

ไปได้้ว่าพลาสติก็ชัิ�นน่�ใคืรเป็นผู้ผลิต	ผลิตข่�น

เมื�อไห้ร่	พอม่	5G	ก็็จะเช็ัก็ก็ลับไปได้้ว่าพลาสติก็

ชิั�นน่�มาจาก็ที่่�ไห้น	แล้วไปที่่�ไห้นต่อ	อ่ก็ห้น่อย

ผู้ผลิตอาจจะต้องวิ�งก็ลับมารับผิด้ชัอบเอา

พลาสติก็ชิั�นน่�ก็ลับไปบริห้าร	ซ่ึ่�งเด่้�ยวน่�อะไรท่ี่�

คืิด้ว่าอ่ก็ไก็ล	มันมาเร็วก็ว่าที่่�คืิด้”

  

new.	Ideas	are	shaped	by	time.”	

 

	 For	example,	The	Siam	Commercial	Bank	

(SCB)	created	the	new	innovative	business	

‘Digital	Ventures’,	a	fintech	subsidiary	to	

overcome	the	limits	in	the	banking	industry.	

Its	employees	possess	different	characteristic	

too.	“People	here	don’t	wear	suits.	Most	of	

them	have	grown	up	in	the	digital	world.	

We’re	running	faster	and	have	accomplished	

many	things.	For	example,	Blockchain	that	

we	have	teamed	up	with	SCG	is	the	success	

of	this	company.”
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	 คุืณอรพงศ์ทิี่�งท้ี่ายถ่งโลก็ท่ี่�ก็ำาลังเปล่�ยนแปลง

รุด้ห้น้าไปรวด้เร็วก็ว่าที่่ �คืิด้ว่าพื �นฐานของ

เที่คืโนโลย่ที่่�จะที่ำาให้้เก็ิด้เรื�องราวเห้ล่าน่�มันม่

อยู่คืรบแล้ว	เพ่ยงแต่ยังไม่ม่ใคืรมาประก็อบใช้ั	

ซ่ึ่�งก็ารเลือก็ใช้ัก็็ต้องแตก็ต่างกั็นไปตามบริบที่ของ

แต่ละองค์ืก็ร	โด้ยสิ�งท่ี่�จะที่ำาให้้ก็ารเปล่�ยนแปลง

ประสบคืวามสำาเร็จก็็คืือก็ารลองผิด้ลองถูก็	

 “เพราะโลก็เดีิ�ยู่วนี�คือก็ารทัดิลอง ปั็จึจุึบัน

ลองได้ิถ่ก็ก็ว�าเดิิมเยู่อะ ไม�ต้องลงทุันอะไร

มาก็มายู่เลยู่ เพียู่งแต�ต้องก็ารคนทีั�มีความ

ร้่ความสามารถ ห้รือถ้าไม�มี อยู่�างน้อยู่ก็็ต้อง

มีความก็ล้าห้าญทัี�จึะลุก็ข่�นมาทัดิลอง”

Innovation to Change the Future

	 Digital	Transformation	is	happening	all	

around	us.	Being	active	and	prepared	is	

important	for	any	individual	and	organization.	

Mr.	Orapong	has	repeatedly	warned	that

“Standing	still	means	stepping	back.	The	

world	moves	forward	fast”.	If	you	know	earlier,	

you	 can	 act	 faster.	 Technologies	 and	

innovations	that	are	going	to	create	changes	

in	the	next	few	years	are	the	following	4	items.		

 Distributed Ledger is	a	consensus	of	

synchronized	digital	data,	serving	as	the	

foundation	of	Blockchain.	In	the	past,	an	

individual’s	data	spread	across	multiple	sites.	

A	health	record	is	in	the	hospital’s	care	and	

financial	data	is	in	the	hands	of	the	bank.	

With	this	technology,	data	is	with	the	rightful	

owner,	not	any	service	provider.	It	will	change	

businesses	in	the	future	as	the	data	owner	can	

control	and	choose	when	to	reveal	the	data.	

	 Next,	Tokenization,	any	objects	can	be	

transformed	into	the	digital	world	while	still	

retaining	their	values.	They	can	be	traded	

directly	without	any	third-party	intervention.	

Furthermore,	objects	can	be	traced	back	to	

their	sources	and	traffics.

	 The	third	item	is 5G, a new generation 

of wireless technology	that	transfers	a	greater	

amount	of	data	in	a	shorter	amount	of	time.		

This,	along	with	decreases	in	price	of	sensors	

make,	human-to-human	and	device-to-device	

communications	become	faster.	However,	

the	last	item, AI or artificial intelligence,	is	

the	key.	We	have	big	data	but	how	can	

we	use	them?	Learning	and	adapting	are	

today’s	biggest	challenge.		

	 Mr.	Orapong	touched	upon	the	plastic	

industry	and	how	they	have	responded	to	

changes.	“Apparently,	recycling	is	the	future.	

Sensors	may	be	used	to	trace	who	is	the	

manufacturer	and	when	the	plastic	is	produced.	

5G	will	help	to	see	where	it	comes	from	and	

where	it	has	been	stopped	along	the	journey.	

Manufacturers	need	to	rush	to	take	care	of	it.	

It	may	seem	so	far	away	but	it	will	happen	

faster	than	you	thought	it	could.”	

	 In	the	world	that	is	changing	faster	than	

ever,	Mr.	Orapong	 believes	 that	while	

technologies	are	available	to	everyone,	only

a	few	people	know	how	to	integrate	them.	

Each	organization	is	different	so	the	successful	

transformation	will	only	come	through	trial	and	

error.

  “The world today is about the experiments 

and they are a lot cheaper now. You need 

fewer funds. Competent people are the key. 

If you don’t have them, at least you need to 

be brave enough for a trial-and-error approach.”

businesses	today,	whenever	big	changes	

happen,	white	space	follows.	There	is	a	huge	

room	for	growth	if	we	figure	out	what	we	can	

do	with	these	new	opportunities.”

	 Speaking	of	transformation,	the	prepara-

tion	and	management	of	human	resources	

and	digital	technologies	are	crucial.	It	is	

a	challenge	for	executives	to	find	a	way	for	

a	seamless	transformation	and	create	the	

company’s	vision	that	matches	the	company’s	

nature.

	 “Start	by	acknowledging	that	it’s	time	to	

change	how	you	do	business.	In	the	past,	

technology	 supports	 the	business.	 The	

question	 is	 how	 should	 we	 change?	

First,	the company needs to see itself as 

a technology company. One no longer 

buys a technology to create a business. 

Technology is the business.” 

	 An	entrepreneur	should	view	the	change	

as	an	opportunity	for	a	new	idea.	Technology	

is	now	the	key	to	success.	“You	need	to	think	

about	how	will	technology	helps	your	business	

to	be	unique.	It’s	a	very	tough	question.	

People	who	are	in	the	same	industry	for	

many	decades	can’t	 think	of	something	

นวั่ตกรู้รู้มท่ี่�นำามาสู่้่การู้เปล่�ยู่นแปลง
ในอนาคต

	 เพราะก็ารเปล่�ยนแปลงที่างดิ้จิทัี่ลเป็นเรื�อง

ใก็ล้ตัวเราก็ว่าท่ี่�คิืด้	ก็ารตื�นตัวและเตร่ยมพร้อม

อยู่เสมอจ่งเป็นเรื�องสำาคัืญ่ตั�งแต่ในระดั้บบุคืคืล

จนไปถ่งระดั้บองค์ืก็รอย่างท่ี่�คุืณอรพงศ์ยำ�ากั็บ

เราว่า	“อยู่เฉย	ๆ	คืือถอยห้ลังเพราะโลก็มันวิ�งไป

ข้างห้น้าเร็ว”	คืนรู้ก่็อนย่อมได้้เปร่ยบก็ว่า	สำาห้รับ

เที่คืโนโลย่และนวัตก็รรมที่่�ก็ำาลังจะมาสร้าง

คืวามเปล่�ยนแปลงภายใน	2-3	ปีน่�	แบ่งเป็น	

4	ห้ัวเรื�องให้ญ่่	ๆ	ได้้แก็่

	 เรื�องแรก็ Distributed Ledger ห้รือตัวก็ลาง

บันท่ี่ก็ข้อมูลในช่ัวิตประจำาวันซ่ึ่�งเป็นพื�นฐานของ	

Blockchain	จาก็เด้ิมที่่�ข้อมูลของบุคืคืลถูก็

ก็ระจายไปยังสถานท่ี่�ต่าง	ๆ 	เช่ัน	ข้อมูลสุขภาพ

อยู่ก็ับโรงพยาบาล	ข้อมูลที่างก็ารเงินอยู่ก็ับ

ธุนาคืาร	แต่ด้้วยเที่คืโนโลย่ตัวน่�จะที่ำาให้้ข้อมูล

อยู่กั็บผู้ใช้ังาน	ซ่ึ่�งเป็นเจ้าของข้อมูลตัวจริงทัี่�งห้มด้

ไม่ใชั่ผู้ให้้บริก็าร	(service	provider)	รายใด้

รายห้น่�ง	ซึ่่�งจะส่งผลให้้รูปแบบก็ารที่ำาธุุรก็ิจ

ในอนาคืตเปล่�ยนแปลงไปอย่างสิ�นเชิัง	เจ้าของ

ข้อมูลจะเป็นผู้คืวบคืุมห้รือเปิด้เผยข้อมูลเมื�อ

ต้องก็ารใชั้งาน

	 ลำาด้ับถัด้มาคืือ	Tokenization นั�นคืือวัตถุ

ต่าง	ๆ	สามารถม่ตัวตนข่�นมาได้้ในโลก็ด้ิจิที่ัล	

และเป็นเสมือนตัวแที่นของมูลค่ืาได้้ด้้วย	สามารถ

ซืึ่�อขายได้้โด้ยตรงไม่ต้องผ่านคืนก็ลางเห้มือน

ในอด่้ต	พร้อมกั็นนั�นเราก็็สามารถตรวจสอบก็ลับ

ไปถ่งที่่�มาห้รือเส้นที่างก็ารขนย้ายของวัตถุ

แต่ละชัิ�นได้้ด้้วย	

	 ลำาดั้บท่ี่�สามคืือ	เทัคโนโลยีู่ 5G	จะที่ำาให้้โลก็

ม่เคืรือข่ายท่ี่�สามารถส่งต่อข้อมูลได้้ปริมาณมาก็

และรวด้เร็วก็ว่าเด้ิม	บวก็ก็ับระบบเซึ่็นเซึ่อร์ที่่�

ราคืาถูก็ลงมาก็	จนที่ำาให้้ก็ารสื�อสารเกิ็ด้ข่�นได้้

อย่างรวด้เร็วทัี่�งกั็บมนุษัย์และระห้ว่างอุปก็รณ์

ด้้วยกั็นเอง	แต่ทัี่�งน่�ก็็ข่�นอยู่กั็บคืวามสามารถเรื�อง

สุด้ที่้ายด้้วย	นั�นคืือ AI ห้รือป็ัญญาป็ระดิิษัฐ์์ 

เพราะฉะนั�นจ่งอยู่ท่ี่�ว่า	ในบรรด้าข้อมูลมห้าศาล

ท่ี่�ม่อยู่นั�น	เราจะนำาข้อมูลมาใช้ัอย่างไร	ถือเป็นเรื�อง

ที่่�ที่้าที่ายคืวามสามารถของผู้คืนยุคืปัจจุบันที่่�

จะต้องเร่ยนรู้และปรับตัวให้้ที่ัน

 

	 คุืณอรพงศ์ยก็ตัวอย่างก็ารปรับตัวของคืน

ในอุตสาห้ก็รรมพลาสติก็ต่อก็ารเปล่�ยนแปลง

ในคืรั�งน่�ว่า	 “อนาคืตเป็นเรื�องของก็ารร่ไซึ่เคืิล

แน่นอน	อาจจะม่ก็ารติด้เซ็ึ่นเซึ่อร์ตรวจสอบก็ลับ

ไปได้้ว่าพลาสติก็ชัิ�นน่�ใคืรเป็นผู้ผลิต	ผลิตข่�น

เมื�อไห้ร่	พอม่	5G	ก็็จะเช็ัก็ก็ลับไปได้้ว่าพลาสติก็

ชิั�นน่�มาจาก็ที่่�ไห้น	แล้วไปที่่�ไห้นต่อ	อ่ก็ห้น่อย

ผู้ผลิตอาจจะต้องวิ�งก็ลับมารับผิด้ชัอบเอา

พลาสติก็ชิั�นน่�ก็ลับไปบริห้าร	ซ่ึ่�งเด่้�ยวน่�อะไรท่ี่�

คืิด้ว่าอ่ก็ไก็ล	มันมาเร็วก็ว่าที่่�คืิด้”

  

new.	Ideas	are	shaped	by	time.”	

 

	 For	example,	The	Siam	Commercial	Bank	

(SCB)	created	the	new	innovative	business	

‘Digital	Ventures’,	a	fintech	subsidiary	to	

overcome	the	limits	in	the	banking	industry.	

Its	employees	possess	different	characteristic	

too.	“People	here	don’t	wear	suits.	Most	of	

them	have	grown	up	in	the	digital	world.	

We’re	running	faster	and	have	accomplished	

many	things.	For	example,	Blockchain	that	

we	have	teamed	up	with	SCG	is	the	success	

of	this	company.”
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	 เม่ื่�อกล่่าวถึึง	IoT	หรืือ	Internet	of	Things	ซึึ่�ง

เป็็นเทคโนโล่ยีีที�อุป็กรืณ์์สมื่ารื์ทท้�งหล่ายีสามื่ารืถึ

เชื่่�อมื่โยีงแล่ะแล่กเป็ล่ี�ยีนข้้อมืู่ล่ก้นได้้ผ่่านเครืือข้่ายี

อินเทอรื์เน็ต	 จากที�เคยีเป็็นเรืื�องใหมื่่	 ฟัังดู้ไกล่ต้ว	

ปั็จจุบ้ัน	IOT	ได้้กล่ายีมื่าเป็็นส่วนหนึ�งในชีื่วิตป็รืะจำา

ว้นข้องผู้่คนไป็แล้่ว	ท้�งหมื่ด้นี�เกิด้ข้้�นแล่ะพ้ัฒนาไป็ได้้

รืวด้เร็ืวจากปั็จจ้ยีด้้านเทคโนโล่ยีี	4G	ที�กรืะจายีท้�วถึึง

ทุกพ้ั�นที�ท้�วป็รืะเทศไทยีบัวกก้บั	Cloud	Storage	หรืือ

รืะบับัการืจ้ด้เก็บัข้้อมืู่ล่ข้นาด้มื่หึมื่าที�เข้้าถึึงได้้ทุกที�

ทุกเวล่า	

AGCURA นวััตกรรมดิิจิิทััล สู่่�โซล่ชัันเพื่่�อเกษตรกรไทัย

นวััตกรรมบริหารจััดการนำ�า
เพื่่�อการเกษตร

	 Agcura	(แอคคูร่่า)	เป็็นนวััตกร่ร่มท่ี่�คิดค้นข้ึ้�น

เพ่ื่�อให้้เกษตร่กร่ไที่ยสามาร่ถที่ำาการ่เกษตร่ได้

แม่นยำาด้วัยวัิธ่ีที่่�เป็็นมิตร่ต่อสิ�งแวัดล้้อม	 โดย

นำาเอาเที่คโนโล้ย่ด้านเซนเซอร์่เข้ึ้ามาผสมผสาน

กับควัามรู้่ที่างด้านการ่เกษตร่	ท่ี่มงาน	Agcura	

เริ่�มต้นจากการ่ล้งพ่ื่�นท่ี่�สอบถามแล้ะที่ำาควัาม

เข้ึ้าใจถ้งปั็ญห้าท่ี่�เกิดกับเกษตร่กร่ทัี่�วัป็ร่ะเที่ศไที่ย

เพื่่�อตั�งเป็็นโจที่ย์สำาห้ร่ับการ่พื่ัฒนานวััตกร่ร่ม

ในคร่ั�งน่�	โดย	3	ปั็ญห้าห้ล้ักที่่�พื่บ	ได้แก่	สภาพื่

อากาศที่่�แป็ร่ป็ร่วันไม่อาจคาดเดาได้	ป็ัญห้า

ภัยแล้้ง	แล้ะปั็ญห้าการ่จัดการ่ที่รั่พื่ยากร่ทัี่�งห้มด

ล้้วันเก่�ยวัขึ้้องกับ	‘นำ�า’	ซ้�งเป็็นป็ัจจัยสำาคัญต่อ

คุณภาพื่ขึ้องผล้ผล้ิตแล้ะส่งผล้ต่อต้นทีุ่น	

	 เน่�องจากการ่จัดการ่นำ�าเป็็นศาสตร์่อย่างห้น้�ง

ท่ี่�ต้องใช้้ควัามเช่้�ยวัช้าญ	ป็ร่ะสบการ่ณ์	ห้ร่่อนับ

ได้วั่าเป็็นภูมิป็ัญญาที่่�สั�งสมแล้ะถ่ายที่อดมา

จากรุ่่นสู่รุ่่น	แต่ด้วัยป็ัญห้าสภาพื่แวัดล้้อมที่่�

เป็ล้่�ยนแป็ล้งไป็ขึ้้างต้นจ้งกล้ายมาเป็็นโจที่ย์

สำาคัญที่่�วั่า	เกษตร่กร่จะที่ร่าบป็ร่ิมาณนำ�าที่่�

เห้มาะสมแล้ะช่้วังเวัล้าท่ี่�เห้มาะสมต่อการ่ให้้นำ�า

ได้อย่างไร่

AGCURA
Digital Innovation as a Solution for Thai Farmers

	 ในยุีคที�เทคโนโล่ยีีดิ้จิท้ล่ได้้กล่ายีมื่าเป็็นเครืื�องม่ื่อ

สำาค้ญที�ช่ื่วยีเพ่ั�มื่ป็รืะสิทธิิภาพัการืทำางานแล่ะแก้ปั็ญหา

ในอุตสาหกรืรืมื่ต่าง	ๆ 	ท้�วโล่กแล้่วน้�น	ภาคการืเกษตรื

ซึึ่�งเป็็นอาชีื่พัที�สำาค้ญข้องป็รืะเทศไทยีเองก็เป็็นหนึ�ง

ในวงการืที�ด้ิจิท้ล่ได้้เข้้ามื่ามื่ีบัทบัาทในการืพั้ฒนา

นว้ตกรืรืมื่เพ้ั�อตอบัโจทย์ีเกษตรืกรืผู้่ใช้ื่งานด้้วยีเช่ื่นก้น

	 IoT	or	the	Internet	of	Things	is	a	technology	

that	allows	all	smart	devices	to	connect	and	

transfer	data	between	each	other	via	the	internet.	

Once	a	technology	we	were	unfamiliar	with,	

today	it	is	now	used	by	everyone	in	their	daily	

lives,	thanks	to	4G	technology,	and	Cloud	

Storage,	a	gigantic	data	storage	that	is	accessible	

anytime	and	anywhere.	

	 Digital	technology	has	become	crucial	in	

increasing	efficiency	and	solving	problems	in	

various	industries	around	the	world.	Agriculture,	

which	is	of	great	importance	to	the	Thai	economy,	

is	one	of	the	industries	that	digital	technology	is	

being	implemented	to	develop	the	innovative	

solution	for	farmers.

Innovation in Agricultural
Water Management 

 Agcura integrates sensor technology 

with their agriculture expertise to create 

an innovation that help Thai farmers do 

their farming with precision, and sustainability. 

Agcura team started by surveying farmers 

nationwide about the problems they are facing. 

Three major problems that were frequently 

brought up are the unpredicable weather, 

drought, and resource management. The team 

noticed that all the problems are related to 

‘water’,	an	essential	factor	affecting	the	quality	

of the products and costs. 

 Water management requires the 

expertise, experiences, and wisdom, 

passed down from generation to generation. 

However, with the environment constantly 

changing, the important question is how 

can farmers know the optimal amount of 

water to use or the best time to water their 

plants? 

การทำำางานของ Agcura

	 Agcura	ใช้้ร่ะบบเซ็นเซอร์่วััดค่าควัามช่้�นขึ้อง

ดิน	ควัามช่้�นสัมพัื่ที่ธ์ีขึ้องอากาศแล้ะอุณห้ภูมิ

อากาศ	เพ่ื่�อนำามาคำานวัณแล้ะแจ้งเต่อนป็ริ่มาณ

การ่ให้้นำ�าท่ี่�เห้มาะสมกับช้นิดขึ้องพ่ื่ช้แล้ะสิ�งแวัดล้้อม

ขึ้องดินในขึ้ณะนั�น	ช้่วัยให้้เกษตร่กร่ม่ขึ้้อมูล้

ป็ร่ะกอบการ่ตัดสินใจท่ี่�แม่นยำาแล้ะสะดวักต่อ

การ่ควับคุมผล้ิตผล้ที่างการ่เกษตร่

	 วัิธี่การ่ใช้้งาน	Agcura	เร่ิ�มต้นจากเกษตร่

ต้องกร่อกข้ึ้อมูล้ช้นิดพ่ื่ช้ท่ี่�ป็ลู้ก	แล้ะร่ะบุป็ร่ะเภที่

ขึ้องดินในแอป็พื่ล้ิเคช้ันเพื่่�อค้นห้าสภาวัะที่่�

เห้มาะสมท่ี่�สุดสำาห้รั่บพ่ื่ช้ช้นิดนั�น	ๆ	จากนั�นจ้ง

ติดตั�งอุป็กร่ณ์ตัวัแร่กค่อ	เกตเวัย์	ซ้�งเป็็นศูนย์กล้าง

ท่ี่�เช่้�อมต่อกับอินเที่อร์่เน็ตได้ห้ล้ายรู่ป็แบบทัี่�ง	wifi	

สาย	LAN	ห้ร่่อ	aircard	

	 อุป็กร่ณ์ชิ้�นถัดมาค่อเซ็นเซอร์่ท่ี่�ใช้้วััดค่าทัี่�ง

ห้มด	3	ค่า	ได้แก่	ค่าควัามช้่�นดินที่่�ฝัังไวั้อยู่ใน

ร่ะดับร่ากขึ้องพ่ื่ช้เพ่ื่�อควัามแม่นยำาในการ่ตร่วัจวััด

ค่าควัามช่้�นสัมพัื่ที่ธ์ีในอากาศ	แล้ะอุณห้ภูมิขึ้อง

อากาศ	ซ้�งทัี่�งสามค่าน่�เป็็นค่าห้ลั้กในการ่คำานวัน

ป็ริ่มาณนำ�าท่ี่�พ่ื่ช้ต้องการ่	ซ้�งข้ึ้อมูล้จากเซ็นเซอร์่

ท่ี่�วััดได้จะถูกส่งต่อมาท่ี่�เกตเวัย์	โดยเกที่เวัย์ห้น้�ง

ตัวัสามาร่ถร่องร่ับขึ้้อมูล้เซ็นเซอร่์ได้ถ้ง	30	ตัวั	

ร่ะยะรั่ศม่ในการ่ร่องรั่บข้ึ้อมูล้อยู่ท่ี่�	1	กิโล้เมตร่

	 ข้ึ้อมูล้จากเกตเวัย์จะถูกส่งต่อมายังฐานข้ึ้อมูล้	

โดยม่ที่่มนักวัิเคร่าะห้์ที่่�แป็ล้งค่าขึ้้อมูล้ตัวัเล้ขึ้

ที่างวิัที่ยาศาสตร์่ให้้เป็็นข้ึ้อมูล้ท่ี่�เกษตร่กร่เข้ึ้าใจ

ง่ายแล้ะนำาไป็ใช้้ได้จริ่ง	ร่่วัมกับการ่ใช้้ส่สันท่ี่�ช่้วัย

บ่งบอกถ้งร่ะดับสภาวัะควัามช้่�น	แสดงขึ้้อมูล้

ได้แบบเร่่ยล้ไที่ม์	พื่ร้่อมกับคำาแนะนำาการ่ให้้นำ�า

ท่ี่�เห้มาะสมทัี่�งป็ริ่มาณแล้ะควัามถ่�ในการ่ให้้นำ�า	

ข้ึ้อมูล้ส่วันน่�ช่้วัยให้้เกษตร่กร่ป็ร่ะห้ยัดนำ�าได้โดย

เฉพื่าะอย่างยิ�งในช้่วังห้น้าแล้้ง	 ช้่วัยป็ร่ะห้ยัด

พื่ลั้งงานท่ี่�จะปั็�มนำ�ามาใช้้งาน	แล้ะเป็็นข้ึ้อมูล้ท่ี่�

แม่นยำาท่ี่�ที่ำาให้้ได้ผล้ผลิ้ตคุณภาพื่ด่ตามท่ี่�ต้องการ่	

เพื่ร่าะพ่ื่ช้บางป็ร่ะเภที่นั�นห้ากให้้นำ�ามากเกินไป็	

จะเกิดป็ัญห้าดอกร่่วังผล้ไม่ติดเน่�องจากต้น

กล่่องรัับส่่งข้้อมููล่
(Gateway)

แอพมืูอถืือ
(Mobile Application)

อุปกรัณ์์เซนเซอร์ั
(Sensor Node)

วาล์่วไฟฟ้า
พร้ัอมูกล่่องควบคุมู
(Solenoid Valve)
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	 เม่ื่�อกล่่าวถึึง	IoT	หรืือ	Internet	of	Things	ซึึ่�ง

เป็็นเทคโนโล่ยีีที�อุป็กรืณ์์สมื่ารื์ทท้�งหล่ายีสามื่ารืถึ

เชื่่�อมื่โยีงแล่ะแล่กเป็ล่ี�ยีนข้้อมืู่ล่ก้นได้้ผ่่านเครืือข้่ายี

อินเทอรื์เน็ต	 จากที�เคยีเป็็นเรืื�องใหมื่่	 ฟัังดู้ไกล่ต้ว	

ปั็จจุบ้ัน	IOT	ได้้กล่ายีมื่าเป็็นส่วนหนึ�งในชีื่วิตป็รืะจำา

ว้นข้องผู้่คนไป็แล้่ว	ท้�งหมื่ด้นี�เกิด้ข้้�นแล่ะพ้ัฒนาไป็ได้้

รืวด้เร็ืวจากปั็จจ้ยีด้้านเทคโนโล่ยีี	4G	ที�กรืะจายีท้�วถึึง

ทุกพ้ั�นที�ท้�วป็รืะเทศไทยีบัวกก้บั	Cloud	Storage	หรืือ

รืะบับัการืจ้ด้เก็บัข้้อมืู่ล่ข้นาด้มื่หึมื่าที�เข้้าถึึงได้้ทุกที�

ทุกเวล่า	

AGCURA นวััตกรรมดิิจิิทััล สู่่�โซล่ชัันเพื่่�อเกษตรกรไทัย

นวััตกรรมบริหารจััดการนำ�า
เพื่่�อการเกษตร

	 Agcura	(แอคคูร่่า)	เป็็นนวััตกร่ร่มท่ี่�คิดค้นข้ึ้�น

เพ่ื่�อให้้เกษตร่กร่ไที่ยสามาร่ถที่ำาการ่เกษตร่ได้

แม่นยำาด้วัยวัิธี่ที่่�เป็็นมิตร่ต่อสิ�งแวัดล้้อม	 โดย

นำาเอาเที่คโนโล้ย่ด้านเซนเซอร์่เข้ึ้ามาผสมผสาน

กับควัามรู้่ที่างด้านการ่เกษตร่	ท่ี่มงาน	Agcura	

เริ่�มต้นจากการ่ล้งพ่ื่�นท่ี่�สอบถามแล้ะที่ำาควัาม

เข้ึ้าใจถ้งปั็ญห้าท่ี่�เกิดกับเกษตร่กร่ทัี่�วัป็ร่ะเที่ศไที่ย

เพื่่�อตั�งเป็็นโจที่ย์สำาห้ร่ับการ่พื่ัฒนานวััตกร่ร่ม

ในคร่ั�งน่�	โดย	3	ปั็ญห้าห้ล้ักที่่�พื่บ	ได้แก่	สภาพื่

อากาศที่่�แป็ร่ป็ร่วันไม่อาจคาดเดาได้	ป็ัญห้า

ภัยแล้้ง	แล้ะปั็ญห้าการ่จัดการ่ที่รั่พื่ยากร่ทัี่�งห้มด

ล้้วันเก่�ยวัขึ้้องกับ	‘นำ�า’	ซ้�งเป็็นป็ัจจัยสำาคัญต่อ

คุณภาพื่ขึ้องผล้ผล้ิตแล้ะส่งผล้ต่อต้นทีุ่น	

	 เน่�องจากการ่จัดการ่นำ�าเป็็นศาสตร์่อย่างห้น้�ง

ท่ี่�ต้องใช้้ควัามเช่้�ยวัช้าญ	ป็ร่ะสบการ่ณ์	ห้ร่่อนับ

ได้วั่าเป็็นภูมิป็ัญญาที่่�สั�งสมแล้ะถ่ายที่อดมา

จากรุ่่นสู่รุ่่น	แต่ด้วัยป็ัญห้าสภาพื่แวัดล้้อมที่่�

เป็ล้่�ยนแป็ล้งไป็ขึ้้างต้นจ้งกล้ายมาเป็็นโจที่ย์

สำาคัญที่่�วั่า	เกษตร่กร่จะที่ร่าบป็ร่ิมาณนำ�าที่่�

เห้มาะสมแล้ะช่้วังเวัล้าท่ี่�เห้มาะสมต่อการ่ให้้นำ�า

ได้อย่างไร่

AGCURA
Digital Innovation as a Solution for Thai Farmers

	 ในยุีคที�เทคโนโล่ยีีดิ้จิท้ล่ได้้กล่ายีมื่าเป็็นเครืื�องม่ื่อ

สำาค้ญที�ช่ื่วยีเพ่ั�มื่ป็รืะสิทธิิภาพัการืทำางานแล่ะแก้ปั็ญหา

ในอุตสาหกรืรืมื่ต่าง	ๆ 	ท้�วโล่กแล้่วน้�น	ภาคการืเกษตรื

ซึึ่�งเป็็นอาชีื่พัที�สำาค้ญข้องป็รืะเทศไทยีเองก็เป็็นหนึ�ง

ในวงการืที�ด้ิจิท้ล่ได้้เข้้ามื่ามื่ีบัทบัาทในการืพั้ฒนา

นว้ตกรืรืมื่เพ้ั�อตอบัโจทย์ีเกษตรืกรืผู้่ใช้ื่งานด้้วยีเช่ื่นก้น

	 IoT	or	the	Internet	of	Things	is	a	technology	

that	allows	all	smart	devices	to	connect	and	

transfer	data	between	each	other	via	the	internet.	

Once	a	technology	we	were	unfamiliar	with,	

today	it	is	now	used	by	everyone	in	their	daily	

lives,	thanks	to	4G	technology,	and	Cloud	

Storage,	a	gigantic	data	storage	that	is	accessible	

anytime	and	anywhere.	

	 Digital	technology	has	become	crucial	in	

increasing	efficiency	and	solving	problems	in	

various	industries	around	the	world.	Agriculture,	

which	is	of	great	importance	to	the	Thai	economy,	

is	one	of	the	industries	that	digital	technology	is	

being	implemented	to	develop	the	innovative	

solution	for	farmers.

Innovation in Agricultural
Water Management 

 Agcura integrates sensor technology 

with their agriculture expertise to create 

an innovation that help Thai farmers do 

their farming with precision, and sustainability. 

Agcura team started by surveying farmers 

nationwide about the problems they are facing. 

Three major problems that were frequently 

brought up are the unpredicable weather, 

drought, and resource management. The team 

noticed that all the problems are related to 

‘water’,	an	essential	factor	affecting	the	quality	

of the products and costs. 

 Water management requires the 

expertise, experiences, and wisdom, 

passed down from generation to generation. 

However, with the environment constantly 

changing, the important question is how 

can farmers know the optimal amount of 

water to use or the best time to water their 

plants? 

การทำำางานของ Agcura

	 Agcura	ใช้้ร่ะบบเซ็นเซอร์่วััดค่าควัามช่้�นขึ้อง

ดิน	ควัามช่้�นสัมพัื่ที่ธ์ีขึ้องอากาศแล้ะอุณห้ภูมิ

อากาศ	เพ่ื่�อนำามาคำานวัณแล้ะแจ้งเต่อนป็ริ่มาณ

การ่ให้้นำ�าท่ี่�เห้มาะสมกับช้นิดขึ้องพ่ื่ช้แล้ะสิ�งแวัดล้้อม

ขึ้องดินในขึ้ณะนั�น	ช้่วัยให้้เกษตร่กร่ม่ขึ้้อมูล้

ป็ร่ะกอบการ่ตัดสินใจท่ี่�แม่นยำาแล้ะสะดวักต่อ

การ่ควับคุมผล้ิตผล้ที่างการ่เกษตร่

	 วัิธี่การ่ใช้้งาน	Agcura	เร่ิ�มต้นจากเกษตร่

ต้องกร่อกข้ึ้อมูล้ช้นิดพ่ื่ช้ท่ี่�ป็ลู้ก	แล้ะร่ะบุป็ร่ะเภที่

ขึ้องดินในแอป็พื่ล้ิเคช้ันเพื่่�อค้นห้าสภาวัะที่่�

เห้มาะสมท่ี่�สุดสำาห้รั่บพ่ื่ช้ช้นิดนั�น	ๆ	จากนั�นจ้ง

ติดตั�งอุป็กร่ณ์ตัวัแร่กค่อ	เกตเวัย์	ซ้�งเป็็นศูนย์กล้าง

ท่ี่�เช่้�อมต่อกับอินเที่อร์่เน็ตได้ห้ล้ายรู่ป็แบบทัี่�ง	wifi	

สาย	LAN	ห้ร่่อ	aircard	

	 อุป็กร่ณ์ชิ้�นถัดมาค่อเซ็นเซอร์่ท่ี่�ใช้้วััดค่าทัี่�ง

ห้มด	3	ค่า	ได้แก่	ค่าควัามช้่�นดินที่่�ฝัังไวั้อยู่ใน

ร่ะดับร่ากขึ้องพ่ื่ช้เพ่ื่�อควัามแม่นยำาในการ่ตร่วัจวััด

ค่าควัามช่้�นสัมพัื่ที่ธ์ีในอากาศ	แล้ะอุณห้ภูมิขึ้อง

อากาศ	ซ้�งทัี่�งสามค่าน่�เป็็นค่าห้ลั้กในการ่คำานวัน

ป็ริ่มาณนำ�าท่ี่�พ่ื่ช้ต้องการ่	ซ้�งข้ึ้อมูล้จากเซ็นเซอร์่

ท่ี่�วััดได้จะถูกส่งต่อมาท่ี่�เกตเวัย์	โดยเกที่เวัย์ห้น้�ง

ตัวัสามาร่ถร่องร่ับขึ้้อมูล้เซ็นเซอร่์ได้ถ้ง	30	ตัวั	

ร่ะยะรั่ศม่ในการ่ร่องรั่บข้ึ้อมูล้อยู่ท่ี่�	1	กิโล้เมตร่

	 ข้ึ้อมูล้จากเกตเวัย์จะถูกส่งต่อมายังฐานข้ึ้อมูล้	

โดยม่ที่่มนักวัิเคร่าะห้์ที่่�แป็ล้งค่าขึ้้อมูล้ตัวัเล้ขึ้

ที่างวิัที่ยาศาสตร์่ให้้เป็็นข้ึ้อมูล้ท่ี่�เกษตร่กร่เข้ึ้าใจ

ง่ายแล้ะนำาไป็ใช้้ได้จริ่ง	ร่่วัมกับการ่ใช้้ส่สันท่ี่�ช่้วัย

บ่งบอกถ้งร่ะดับสภาวัะควัามช้่�น	แสดงขึ้้อมูล้

ได้แบบเร่่ยล้ไที่ม์	พื่ร้่อมกับคำาแนะนำาการ่ให้้นำ�า

ท่ี่�เห้มาะสมทัี่�งป็ริ่มาณแล้ะควัามถ่�ในการ่ให้้นำ�า	

ข้ึ้อมูล้ส่วันน่�ช่้วัยให้้เกษตร่กร่ป็ร่ะห้ยัดนำ�าได้โดย

เฉพื่าะอย่างยิ�งในช้่วังห้น้าแล้้ง	 ช้่วัยป็ร่ะห้ยัด

พื่ลั้งงานท่ี่�จะปั็�มนำ�ามาใช้้งาน	แล้ะเป็็นข้ึ้อมูล้ท่ี่�

แม่นยำาท่ี่�ที่ำาให้้ได้ผล้ผลิ้ตคุณภาพื่ด่ตามท่ี่�ต้องการ่	

เพื่ร่าะพ่ื่ช้บางป็ร่ะเภที่นั�นห้ากให้้นำ�ามากเกินไป็	

จะเกิดป็ัญห้าดอกร่่วังผล้ไม่ติดเน่�องจากต้น

กล่่องรัับส่่งข้้อมููล่
(Gateway)

แอพมืูอถืือ
(Mobile Application)

อุปกรัณ์์เซนเซอร์ั
(Sensor Node)

วาล์่วไฟฟ้า
พร้ัอมูกล่่องควบคุมู
(Solenoid Valve)
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ที่่�แตกใบอ่อนเร่่�อย	ๆ	ห้ร่่อห้ากขึ้าดนำ�าก็จะ

แคร่ะแกร็่นไม่เติบโตซ้�งห้ากจะดูจากเพ่ื่ยงสภาพื่

ขึ้องผิวัดินก็ไม่สามาร่ถบอกได้ว่ัา	 ม่ป็ริ่มาณนำ�า

ในบร่ิเวัณร่ากใต้ดินเพื่่ยงพื่อห้ร่่อยัง	การ่ต้อง

คาดเดาเอาเองส่งผล้ต่อผล้ผลิ้ตท่ี่�ผิวัพื่ร่ร่ณแล้ะ

รู่ป็ที่ร่งผิดป็กติ	ไม่ตร่งกับควัามต้องการ่ขึ้องตล้าด

	 จุดเด่นขึ้อง	Agcura	เริ่�มต้นตั�งแต่ตัวัเซ็นเซอร์่

คุณภาพื่สูง	การ่ติดตั�งที่ำาได้ง่ายด้วัยตนเอง	ร่วัมทัี่�ง

ตัวัแอป็พื่ล้ิเคช้ันที่่�ออกแบบมาจากควัามต้อง

การ่ขึ้องเกษตร่กร่โดยเฉพื่าะ	จง้เป็็นรู่ป็แบบที่่�

ดูแล้้วัเขึ้้าใจง่าย	 ให้้ขึ้้อมูล้คร่บถ้วันแม่นยำา	

สามาร่ถตร่วัจดูข้ึ้อมูล้ย้อนห้ลั้ง	แล้ะม่ร่ะบบแจ้ง

เต่อนเม่�อเกิดควัามผิดป็กติ	ปั็จจุบันม่ให้้บริ่การ่

แล้้วัสามภาษา	ได้แก่	ภาษาไที่ย	อังกฤษแล้ะ

เวั่ยดนาม

How Agcura Works?

 Agcura uses sensors to measure the 

moisture level of the soil, relative humidity, 

and temperature to calculate the right amount 

of water for the plant with regard to condition 

of	the	soil.	The	result	is	then	sent	as	notification	

to the user. This allows farmers to have reliable 

information in their decision making and 

enables them to control their crops more 

conveniently.

 Agcura is simple to use, farmers starts 

by inputting information about their plants 

and	soil	to	find	out	the	most	suitable	condition	

for	 them.	Next,	 the	 first	 tool	within	 the	

ecosystem,	‘Gateway’	is	set	up,	a	hub	that	

can be connected to the internet through 

WiFi,	LAN	cable,	or	an	Aircard.	

 

 The second tool is a sensor, which is 

installed at the same depth as root of the 

plant for the most accurate readings, used to 

measure the moisture level of the soil, 

relative humidity, and temperature. These 

three factors are important in calculating 

the quantity of water the plants need. Once 

the data is collected, the information would 

be	 sent	 over	 to	 the	Gateway	 by	 each	

sensor. One gateway can accommodate 

30	sensors	within	a	kilometer	radius.	

 Data from the gateway will be collected 

in a database with teams of analysts working 

on presenting raw data and information 

in ways that are easy to understand, using 

color coded visuals to represent the moisture 

level of the soil in real time. The information 

can be used to decide watering quantity and 

frequency.

 Using information provided by Agcura, 

farmers have a better water management 

efficiency,	 especially	 during	a	drought.	

The accurate readings of moisture levels 

from the sensors allows farmers to tailor their 

watering schedules by crops, resulting in 

high quality produce. As some plants, if 

they get too much water, they would produce 

little	or	no	produce.	Likewise,	if	there	isn’t	

enough water, plants will not achieve full 

growth. Examining the surface of the soil 

is not enough to indicate whether or not 

a plant is getting enough water, and watering 

without knowing the right amount of water 

will inevitably affect the textures and shapes 

of fruits causing them to be different from 

what the market is looking for.

	 Agcura’s	high-quality	sensors,	an	easy	

set-up	process,	and	application	are	designed	

with the needs of farmers in mind. It is 

easy to understand, provides complete and 

concise information, can track the old data 

and	 offers	 notification	 if	 anything	 goes	

wrong. Currently, it is available in Thai, 

English and Vietnam. 

Digital Transformation
และบริการทำ่�ม่�งไปข้างหน้า

	 นอกเห้น่อจากร่ะบบเซนเซอร่์แล้ะร่ะบบ

ป็ร่ะมวัล้ผล้เพ่ื่�อห้าป็ริ่มาณนำ�าท่ี่�เห้มาะสมสำาห้รั่บ

พื่่ช้แล้้วั	Agcura	ยังได้พื่ัฒนาเช้่�อมโยงขึ้้อมูล้

ต่อไป็เพ่ื่�อสร้่างบริ่การ่ท่ี่�คร่บวังจร่สำาห้รั่บเกษตร่กร่

ยุคให้ม่	อย่างการ่นำาข้ึ้อมูล้มาผูกกับร่ะบบการ่เปิ็ด

ปิ็ดนำ�าแบบตั�งค่าอัตโนมัติ	ห้ร่่อการ่ควับคุมการ่

เปิ็ดปิ็ดปั็�มนำ�าผ่านที่างแอป็พื่ลิ้เคชั้น	ช่้วัยบริ่ห้าร่

แร่งงานคนแล้ะล้ดข้ึ้อจำากัดด้านการ่เดินที่างไป็ยัง

พ่ื่�นท่ี่�สวันท่ี่�อาจอยู่ห่้างไกล้กัน	ร่วัมถ้งสามาร่ถเป็็น

ตัวัช้่วัยสังเกตการ่ณ์พื่ร่้อมกับสรุ่ป็ขึ้้อมูล้เป็็น

ร่ายงาน	เพ่ื่�อนำาไป็วัางแผนการ่จัดการ่ผล้ผลิ้ต

ต่อไป็สำาห้รั่บองค์กร่ห้ร่่อห้น่วัยงานขึ้นาดให้ญ่

	 สำาห้ร่ับกลุ้่มลู้กค้าที่่�ต้องการ่จัดการ่ร่ะบบ

นำ�าที่ั�งห้มด	ที่าง	Agcura	เองก็เป็็นพื่ันธีมิตร่

กับธีุร่กิจที่่อพื่ล้าสติกขึ้องเอสซ่จ่ในการ่ติดตั�ง

ร่ะบบนำ�าแบบเต็มรู่ป็แบบที่ั�งการ่วัางร่ะบบ

ที่่อเพ่ื่�อการ่เกษตร่แล้ะร่ะบบ	Agcura	คร่บครั่น

ที่ั�งกร่ะบวันการ่

	 นวััตกร่ร่มขึ้อง	Agcura	เองไม่ได้จำากัดเพ่ื่ยง

แค่การ่ใช้้งานในกลุ่้มเกษตร่กร่เท่ี่านั�นผู้ป็ร่ะกอบ

การ่ในธีุร่กิจอ่�น	ๆ 	ที่่�สนใจก็สามาร่ถป็ร่ะยุกต์

อุป็กร่ณ์แล้ะแนวัคิดเห้ล้่าน่�ไป็สู่การ่ดูแล้สวัน

ขึ้นาดให้ญ่	ห้ร่่อสนามกอล้์ฟ	เพื่่�อการ่บร่ิห้าร่

ที่ร่ัพื่ยากร่ได้อย่างเกิดป็ร่ะสิที่ธีิภาพื่สูงสุดได้

เช้่นเด่ยวักัน

Digital Transformation
and Services for the Future. 

 Apart from sensors and processing 

systems used to decide the right amount of 

water for plants, Agcura also collects data 

to offer entire solutions for new generations 

of farmers. For example, connecting data 

with the automatic watering system or 

controlling the system through the mobile 

application, they will solve the problems 

with workforce and logistical issues if the 

crop is far away. The system also acts as 

an observer and gives a brief report which 

is convenient for future farm management 

of a big organization. 

 For clients who are interested in the 

water management system, Agcura is in 

partnership	with	SCG’s	pipe	business	and	

offers setup services on both agricultural 

and Agcura systems. 

	 Innovations	by	Agcura	aren’t	limited	to	

farmers. Entrepreneurs in other industries 

can	apply	Agcura’s	inventions	and	ideas	

with a big garden or golf course for the best 

results.

	 Agcura	 เป็็นหน่�งในธุุรกิิจของเอสซีีจี
ซ่ี�งมีีทีี่�มีาจากิความีต้้องกิารนำาดิิจิทัี่ลมีาใช้้ใน
กิารสร้างธุุรกิิจรูป็แบบใหมี่ที่ี�ต้อบโจที่ย์์ผูู้้ ใช้้
งาน	โดิย์มีีจุดิเร่�มีต้้นมีาจากิกิารค้นหาความี
ต้้องกิารของลูกิค้ากิลุ่มีเกิษต้รกิรผูู้้ใช้้งานท่ี่อนำ�า
พลาสต้ิกิ	 เกิิดิเป็็นโซีลูช้ันที่ี�ช้่วย์แกิ้ป็ัญหา	
เป็็นตั้วอย่์างของ	Digital	Transformation	
ทีี่�ให้ความีสำาคัญกัิบกิารนำาดิิจิทัี่ลมีาป็รับใช้้ใน
กิารที่ำาธุุรกิิจได้ิทุี่กิป็ระเภที่	รวมีทัี่�งธุุรกิิจภาค
กิารเกิษต้ร	เพ่�อกิารบร่หารจัดิกิารที่รัพย์ากิร
ให้เกิิดิป็ระโย์ช้น์สูงสุดิ

	 Agcura	is	one	of	SCG’s	businesses	
originating	from	the	idea	of	implementing	
digital	 technology	 to	 develop	 new	
business	that	answers	to	customer’s	
needs.	 The	 innovations	 come	 from	
the	research	on	problems	that	farmers	
using	plastic	pipes	have	 faced.	The	
solutions	to	those	problems	are	just	
some	examples	of	Digital	Transformation	
in	 which	 digital	 technology	 helps	
every	 industry	 including	agriculture	
to	make	the	best	use	of	resources.	

สอบถามีข้อมีูลเพ่�มีเต้ิมีไดิ้ที่ี�	
For	more	information	please	visit	

www.facebook.com/agcura.th/
083 012 4294
agcura.th@gmail.com
LINE	@agcura	

สแกิน	QR	Code
เพ่�อรับช้มีวีดิีโอ
Scan	QR	Code	to	
watch	VDO
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คุณภาพื่สูง	การ่ติดตั�งที่ำาได้ง่ายด้วัยตนเอง	ร่วัมทัี่�ง

ตัวัแอป็พื่ล้ิเคช้ันที่่�ออกแบบมาจากควัามต้อง

การ่ขึ้องเกษตร่กร่โดยเฉพื่าะ	จง้เป็็นรู่ป็แบบที่่�

ดูแล้้วัเขึ้้าใจง่าย	 ให้้ขึ้้อมูล้คร่บถ้วันแม่นยำา	

สามาร่ถตร่วัจดูข้ึ้อมูล้ย้อนห้ลั้ง	แล้ะม่ร่ะบบแจ้ง

เต่อนเม่�อเกิดควัามผิดป็กติ	ปั็จจุบันม่ให้้บริ่การ่

แล้้วัสามภาษา	ได้แก่	ภาษาไที่ย	อังกฤษแล้ะ

เวั่ยดนาม

How Agcura Works?

 Agcura uses sensors to measure the 

moisture level of the soil, relative humidity, 

and temperature to calculate the right amount 

of water for the plant with regard to condition 

of	the	soil.	The	result	is	then	sent	as	notification	

to the user. This allows farmers to have reliable 

information in their decision making and 

enables them to control their crops more 

conveniently.

 Agcura is simple to use, farmers starts 

by inputting information about their plants 

and	soil	to	find	out	the	most	suitable	condition	

for	 them.	Next,	 the	 first	 tool	within	 the	

ecosystem,	‘Gateway’	is	set	up,	a	hub	that	

can be connected to the internet through 

WiFi,	LAN	cable,	or	an	Aircard.	

 

 The second tool is a sensor, which is 

installed at the same depth as root of the 

plant for the most accurate readings, used to 

measure the moisture level of the soil, 

relative humidity, and temperature. These 

three factors are important in calculating 

the quantity of water the plants need. Once 

the data is collected, the information would 

be	 sent	 over	 to	 the	Gateway	 by	 each	

sensor. One gateway can accommodate 

30	sensors	within	a	kilometer	radius.	

 Data from the gateway will be collected 

in a database with teams of analysts working 

on presenting raw data and information 

in ways that are easy to understand, using 

color coded visuals to represent the moisture 

level of the soil in real time. The information 

can be used to decide watering quantity and 

frequency.

 Using information provided by Agcura, 

farmers have a better water management 

efficiency,	 especially	 during	a	drought.	

The accurate readings of moisture levels 

from the sensors allows farmers to tailor their 

watering schedules by crops, resulting in 

high quality produce. As some plants, if 

they get too much water, they would produce 

little	or	no	produce.	Likewise,	if	there	isn’t	

enough water, plants will not achieve full 

growth. Examining the surface of the soil 

is not enough to indicate whether or not 

a plant is getting enough water, and watering 

without knowing the right amount of water 

will inevitably affect the textures and shapes 

of fruits causing them to be different from 

what the market is looking for.

	 Agcura’s	high-quality	sensors,	an	easy	

set-up	process,	and	application	are	designed	

with the needs of farmers in mind. It is 

easy to understand, provides complete and 

concise information, can track the old data 

and	 offers	 notification	 if	 anything	 goes	

wrong. Currently, it is available in Thai, 

English and Vietnam. 

Digital Transformation
และบริการทำ่�ม่�งไปข้างหน้า

	 นอกเห้น่อจากร่ะบบเซนเซอร่์แล้ะร่ะบบ

ป็ร่ะมวัล้ผล้เพ่ื่�อห้าป็ริ่มาณนำ�าท่ี่�เห้มาะสมสำาห้รั่บ

พื่่ช้แล้้วั	Agcura	ยังได้พื่ัฒนาเช้่�อมโยงขึ้้อมูล้

ต่อไป็เพ่ื่�อสร้่างบริ่การ่ท่ี่�คร่บวังจร่สำาห้รั่บเกษตร่กร่

ยุคให้ม่	อย่างการ่นำาข้ึ้อมูล้มาผูกกับร่ะบบการ่เปิ็ด

ปิ็ดนำ�าแบบตั�งค่าอัตโนมัติ	ห้ร่่อการ่ควับคุมการ่

เปิ็ดปิ็ดปั็�มนำ�าผ่านที่างแอป็พื่ลิ้เคชั้น	ช่้วัยบริ่ห้าร่

แร่งงานคนแล้ะล้ดข้ึ้อจำากัดด้านการ่เดินที่างไป็ยัง

พ่ื่�นท่ี่�สวันท่ี่�อาจอยู่ห่้างไกล้กัน	ร่วัมถ้งสามาร่ถเป็็น

ตัวัช้่วัยสังเกตการ่ณ์พื่ร่้อมกับสรุ่ป็ขึ้้อมูล้เป็็น

ร่ายงาน	เพ่ื่�อนำาไป็วัางแผนการ่จัดการ่ผล้ผลิ้ต

ต่อไป็สำาห้รั่บองค์กร่ห้ร่่อห้น่วัยงานขึ้นาดให้ญ่

	 สำาห้ร่ับกลุ้่มลู้กค้าที่่�ต้องการ่จัดการ่ร่ะบบ

นำ�าที่ั�งห้มด	ที่าง	Agcura	เองก็เป็็นพื่ันธีมิตร่

กับธีุร่กิจที่่อพื่ล้าสติกขึ้องเอสซ่จ่ในการ่ติดตั�ง

ร่ะบบนำ�าแบบเต็มรู่ป็แบบที่ั�งการ่วัางร่ะบบ

ที่่อเพ่ื่�อการ่เกษตร่แล้ะร่ะบบ	Agcura	คร่บครั่น

ที่ั�งกร่ะบวันการ่

	 นวััตกร่ร่มขึ้อง	Agcura	เองไม่ได้จำากัดเพ่ื่ยง

แค่การ่ใช้้งานในกลุ่้มเกษตร่กร่เท่ี่านั�นผู้ป็ร่ะกอบ

การ่ในธีุร่กิจอ่�น	ๆ 	ที่่�สนใจก็สามาร่ถป็ร่ะยุกต์

อุป็กร่ณ์แล้ะแนวัคิดเห้ล้่าน่�ไป็สู่การ่ดูแล้สวัน

ขึ้นาดให้ญ่	ห้ร่่อสนามกอล้์ฟ	เพื่่�อการ่บร่ิห้าร่

ที่ร่ัพื่ยากร่ได้อย่างเกิดป็ร่ะสิที่ธีิภาพื่สูงสุดได้

เช้่นเด่ยวักัน

Digital Transformation
and Services for the Future. 

 Apart from sensors and processing 

systems used to decide the right amount of 

water for plants, Agcura also collects data 

to offer entire solutions for new generations 

of farmers. For example, connecting data 

with the automatic watering system or 

controlling the system through the mobile 

application, they will solve the problems 

with workforce and logistical issues if the 

crop is far away. The system also acts as 

an observer and gives a brief report which 

is convenient for future farm management 

of a big organization. 

 For clients who are interested in the 

water management system, Agcura is in 

partnership	with	SCG’s	pipe	business	and	

offers setup services on both agricultural 

and Agcura systems. 

	 Innovations	by	Agcura	aren’t	limited	to	

farmers. Entrepreneurs in other industries 

can	apply	Agcura’s	inventions	and	ideas	

with a big garden or golf course for the best 

results.

	 Agcura	 เป็็นหน่�งในธุุรกิิจของเอสซีีจี
ซ่ี�งมีีทีี่�มีาจากิความีต้้องกิารนำาดิิจิทัี่ลมีาใช้้ใน
กิารสร้างธุุรกิิจรูป็แบบใหมี่ที่ี�ต้อบโจที่ย์์ผูู้้ ใช้้
งาน	โดิย์มีีจุดิเร่�มีต้้นมีาจากิกิารค้นหาความี
ต้้องกิารของลูกิค้ากิลุ่มีเกิษต้รกิรผูู้้ใช้้งานท่ี่อนำ�า
พลาสต้ิกิ	 เกิิดิเป็็นโซีลูช้ันที่ี�ช้่วย์แกิ้ป็ัญหา	
เป็็นตั้วอย่์างของ	Digital	Transformation	
ทีี่�ให้ความีสำาคัญกัิบกิารนำาดิิจิทัี่ลมีาป็รับใช้้ใน
กิารที่ำาธุุรกิิจได้ิทุี่กิป็ระเภที่	รวมีทัี่�งธุุรกิิจภาค
กิารเกิษต้ร	เพ่�อกิารบร่หารจัดิกิารที่รัพย์ากิร
ให้เกิิดิป็ระโย์ช้น์สูงสุดิ

	 Agcura	is	one	of	SCG’s	businesses	
originating	from	the	idea	of	implementing	
digital	 technology	 to	 develop	 new	
business	that	answers	to	customer’s	
needs.	 The	 innovations	 come	 from	
the	research	on	problems	that	farmers	
using	plastic	pipes	have	 faced.	The	
solutions	to	those	problems	are	just	
some	examples	of	Digital	Transformation	
in	 which	 digital	 technology	 helps	
every	 industry	 including	agriculture	
to	make	the	best	use	of	resources.	

สอบถามีข้อมีูลเพ่�มีเต้ิมีไดิ้ที่ี�	
For	more	information	please	visit	

www.facebook.com/agcura.th/
083 012 4294
agcura.th@gmail.com
LINE	@agcura	

สแกิน	QR	Code
เพ่�อรับช้มีวีดิีโอ
Scan	QR	Code	to	
watch	VDO
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	 ภาคอุุตสาหกรรมถืือุเป็็นส่วนสำาคัญขอุงเศรษฐกิจ

ป็ระเทศ	จากความสำาเร็จขอุงโครงการพััฒนาพ้ั�นท่�

บริเวณชายฝั่่ �งทะเลตะวันอุอุก	 หรือุ	 Eastern	

Seaboard	ท่�เป็็นการเป็ล่�ยนจากยุคเกษตรกรรมไป็ส่่

ยุคอุุตสาหกรรม	วันน่�แนวโน้มอุุตสาหกรรมทั�วโลก

เริ�มเป็ล่�ยนทิศทางอุ่กครั�ง	ป็ระเทศไทยจึงต้อุงเริ�มทำา

การยกระดัับป็ระเทศใหม่อุ่กครั�งเพ้ั�อุให้ยังรักษาความ

สามารถืในการแข่งขัน	และเพ้ั�อุเป็็นการสร้างฐานความ

เจริญครั�งใหม่ขอุงป็ระเทศ	โครงการเขตพััฒนาพิัเศษ
ภาคตะวัันออก (Eastern Economic Corridor - EEC) 
จึงเกิดัข้�นเพ้ั�อุส่งเสริมการลงทุนเพ้ั�อุยกระดัับเทคโนโลย่

และพััฒนาป็ระเทศไป็ส่่ยุคดัิจิทัล

	 All	Around	Plastics	ไดั้ม่โอุกาสพัูดัคุยกับ

คุณเจริญชััย ประเทืืองสุุขศรี กรรมการผู้้�จัดการ 
บริษัทื ระยองวิัศวักรรมและซ่่อมบำารุง จำากัด ท่�ได้ัเข้า

ร่วมงานกับรัฐบาลในช่วงการจัดัทำาแผนในบทบาทขอุง

คณะทำางานป็ระสานการลงทุนในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจ

พัิเศษ	ถึืงภาพัรวมขอุงโครงการ	EEC	และสิ�งท่�ภาค

อุุตสาหกรรมขอุงไทยควรเตรียมรับมือุ	รวมถึืงโอุกาส

ทางธุุรกิจสำาหรับอุุตสาหกรรมพัลาสติกจากการลงทุน

ต่าง	ๆ	ท่�จะเกิดัข้�นในอุนาคต

“KOOMKAH”
Innovation that Makes
Waste Management Easier for Everyone EEC AND BUSINESS

OPPORTUNITIES FOR 
THAILAND’S INDUSTRIES
EEC และโอกาสทางธุุรกิจของอุตสาหกรรมไทย

	 Today,	 the	world	 is	 seeing	 a	 shift	 in	

industrial	trends,	and	just	as	it	launched	the	

Eastern	Seaboard	in	order	to	leap	from	an	

agricultural	era	into	an	industrial	age,	Thailand	

will	need	a	new	springboard	to	maintain	its	

competitiveness	and	successfully	lay	foundations	

for	 national	 prosperity.	 That’s	where	 the	

Eastern Economic Corridor or EEC,	 an	
initiative	that	is	set	to	boost	investment,	spur	

technological	advances,	and	lead	Thailand	

into	the	digital	era,	comes	in.

	 All	Around	Plastics	sat	down	with	Mr. 
Charoenchai Prathuangsuksri, Managing 
Director of Rayong Engineering & Plant 
Service Company Limited (REPCO),	which	
worked	with	the	government	as	member	of	

the	working	team	for	investment	coordination	

in	special	economic	zones,	to	discuss	the	

overall	picture	of	EEC,	what	Thailand’s	industrial	

sector	needs	 to	prepare	 for,	 and	business	

opportunities	for	plastic	manufacturers	that	

future	investment	will	bring.

ภาพรวม และความคืบหน้้าของ
โครงการ เขตพัฒน้าพิเศษ
ภาคตะวัน้ออก (EEC) 

	 โครงการเขตพััฒนาพัิเศษภาคตะวัันออก	

หรือท่ี่�ค้�นหูกันในชืื่�อ	อ่อ่ซ่ี	ได้�กำาหนด้พืั�นท่ี่�เป้้าหมาย

นำาร่องใน	3	จัังหวััด้ในภาคตะวัันออก	 ได้�แก่	

ฉะเชิื่งเที่รา	ชื่ลบุ้ร่	และระยอง	เพืั�อสร�างโมเด้ล

การบุริหารจััด้การก่อนท่ี่�จัะขยายไป้ยังจัังหวััด้

อื�น	ๆ	โด้ยม่การกำาหนด้อ้ตสาหกรรมเป้้าหมาย

ท่ี่�จัะได้�รับุการส่งเสริมเพืั�อให�เกิด้การลงท้ี่นอย่าง

เป็้นรูป้ธรรม	ม่การลงท้ี่นโครงสร�างพืั�นฐานและ

ระบุบุสาธารณููป้โภคเพัื�อเพัิ�มศักยภาพัรองรับุ

การลงท้ี่น	ม่การพััฒนากิจักรรมที่างเศรษฐกิจั

และอำานวัยควัามสะด้วักต่าง	ๆ	ในพืั�นท่ี่�	รวัมทัี่�ง

การพััฒนาที่รัพัยากรมน้ษย์และการจััด้ระบุบุ

การสะสมเที่คโนโลย่	ซ่ี�งเป็้นการวัางแผนท้ี่กด้�าน

ให�เชื่ื�อมโยงกัน	 เพัื�อให�สามารถพััฒนาพัื�นที่่�	

EEC	ให�สำาเร็จัได้�อย่างเป้็นรูป้ธรรมและยั�งยืน

ในที่้กมิติ	

	 ที่่�ผ่านมารัฐบุาลได้�ออกมาตรการส่งเสริม

การลงที่้นอย่างต่อเนื�องเพัื�อด้่งดู้ด้นักลงที่้น

ต่างชื่าติให�เข�ามาลงที่้นเพัิ�มข่�น	โด้ยเฉพัาะใน

กล่้มอ้ตสาหกรรมเป้้าหมายท่ี่�ส่วันใหญ่่ต�องการ

องค์ควัามรู�และเที่คโนโลย่ขั�นสูงในการผลิตเพืั�อ

ต่อยอด้หรือยกระด้ับุอ้ตสาหกรรมในป้ระเที่ศ	

โด้ยในป้ี	2563	น่�จัะเป้็นชื่่วังผลักด้ันโครงการ

ลงที่้นในโครงสร�างพัื�นฐานต่าง	ๆ 	เพัื�อรองรับุ

อ้ตสาหกรรมที่่ �จัะเกิด้ข่ �นในอนาคต	 เชื่่น	

โครงการรถไฟควัามเร็วัสูงเชื่ื�อม	 3	สนามบุิน	

(ด้อนเมือง	ส้วัรรณูภูมิ	และอู่ตะเภา)	โครงการ

ท่ี่าเรืออ้ตสาหกรรมมาบุตาพ้ัด้	โครงการท่ี่าเรือ

แหลมฉบัุง	และโครงการพััฒนาสนามบิุนอู่ตะเภา

ให�เป็้นศูนย์กลางอ้ตสาหกรรมการบิุนแห่งใหม่

ของภูมิภาคน่�	ซี่ �งนอกจัากจัะเป้็นสนามบุิน

พัาณิูชื่ย์แล�วั	ยังม่แผนพััฒนาอ้ตสาหกรรมท่ี่�เก่�ยวั

เนื�องกับุการบุินอื�น	ๆ 	ด้�วัย	เชื่่น	ศูนย์ซี่อมบุำาร้ง

อากาศยาน	ศูนย์ขนสง่สนิค�าที่างอากาศ	และ

ศูนย์ฝึึกอบุรมบุ้คลากรด้�านการบุิน	
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Seaboard	ท่�เป็็นการเป็ล่�ยนจากยุคเกษตรกรรมไป็ส่่
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เจริญครั�งใหม่ขอุงป็ระเทศ	โครงการเขตพััฒนาพิัเศษ
ภาคตะวัันออก (Eastern Economic Corridor - EEC) 
จึงเกิดัข้�นเพ้ั�อุส่งเสริมการลงทุนเพ้ั�อุยกระดัับเทคโนโลย่

และพััฒนาป็ระเทศไป็ส่่ยุคดัิจิทัล

	 All	Around	Plastics	ไดั้ม่โอุกาสพัูดัคุยกับ
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OPPORTUNITIES FOR 
THAILAND’S INDUSTRIES
EEC และโอกาสทางธุุรกิจของอุตสาหกรรมไทย
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worked	with	the	government	as	member	of	

the	working	team	for	investment	coordination	

in	special	economic	zones,	to	discuss	the	
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ภาพรวม และความคืบหน้้าของ
โครงการ เขตพัฒน้าพิเศษ
ภาคตะวัน้ออก (EEC) 
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	 นอกจัากน่�รัฐบุาลก็ได้�เริ�มเตร่ยมควัามพัร�อม

เพืั�อผลักดั้น	EEC	ให�ก�าวัสู่การพััฒนาในระยะ

ถัด้ไป้	ซี่�งจัะเป้็นเรื�องการเด้ินหน�าลงที่้นใน

อ้ตสาหกรรมต่าง	ๆ 	อาที่ิเชื่่น	การสร�างเมือง

การบุินภาคตะวัันออก	และการพััฒนาเมือง

อัจัฉริยะ	ท่ี่�จัะรองรับุเที่คโนโลย่และนวััตกรรม

ใหม่	ๆ	รวัมถ่งเครือข่าย	5G	เป้็นต�น	

The overall picture and
progress of the Eastern
Economic Corridor (EEC)

 Piloted in Chachoengsao, Chonburi, and 

Rayong, EEC seeks to develop a management 

model that can be extended to other provinces 

in the future, in which a set of selected target 

industries will be eligible for promotion to 

draw investment. Furthermore, infrastructure 

and utility systems will also be constructed 

to enhance the potential of the zone, improve 

its economic activity, and further attract 

investment. This will take place in tandem 

with the development of human resources 

and the management of technology accu-

mulation systems. When connected, these 

components will ensure the sustainable and 

tangible success of EEC in all dimensions.

 So far, the government has issued a series 

of investment promotion measures to draw 

foreign investment, especially in target 

industries which require advanced knowledge 

and technology, in order to build upon and 

elevate	industries	in	Thailand.	In	2020,	the	

project will enter a phase where investments 

are made to push the construction of 

infrastructure to accommodate future 

industries, namely the High-Speed Rail 

Linking Three Airports Project (Don Muang, 

Suvarnabhumi,	and	U-Tapao),	the	Map	Ta	

Phut Industrial Port Project, and the Laem 

Chabang International Terminal Project. 

In addition, U-Tapao Airport will also be 

developed into a new regional aviation hub; 

in addition to commercial air transportation, 

U-Tapao Airport will also see the development 

of other aviation-related industries, such as 

maintenance,	repair,	and	overhaul	(MRO)	

facilities, air cargoes, and an aeronautical 

training center.

 Furthermore, the government has made 

preparation for the next phase, which 

involves the development of the Eastern 

Airport City and the Smart City to 

accommodate new technologies and 

innovations,	including	5G	networks.

โอกาสทางธุุรกิจของอุตสาหกรรม
พลาสติกจากโครงการ EEC

	 ถ่งแม�ว่ัาอ้ตสาหกรรมพัลาสติกจัะไม่ได้�เป็้น	

1	ใน	10	อ้ตสาหกรรมเป้้าหมาย	แต่สินค�าพัลาสติก

ม่ควัามเก่�ยวัข�องและเป้็นส่วันหน่�งใน	value	

chain	ของแที่บุจัะท้ี่กอ้ตสาหกรรม	 ดั้งนั�นสิ�งท่ี่�

ผู�ป้ระกอบุการพัลาสติกจัะได้�รับุจัากโครงการ	

EEC	ก็คือโอกาสที่างธ้รกิจัใหม่	ๆ	ไม่ว่ัาจัะเป็้น

ยอด้ขายของสินค�าเดิ้มท่ี่�เพิั�มข่�นจัากการขยายตัวั

ของอ้ตสาหกรรม	 หรือการพััฒนาสินค�าให�

ตอบุโจัที่ย์อ้ตสาหกรรมใหม่	ๆ	ที่่�จัะเกิด้ข่�นใน

อนาคต	เชื่่น	การพััฒนาชื่ิ�นส่วันรถยนต์และ

ชิื่�นส่วันเครื�องบิุนจัากวััสด้้พัลาสติก	การพััฒนา

บุรรจั้ภัณูฑ์์สำาหรับุอาหารแป้รรูป้	การพััฒนา

บุรรจั้ภัณูฑ์์สำาหรับุการขนส่งสินค�า	เป้็นต�น	

	 อย่างไรก็ด่้อ้ตสาหกรรมพัลาสติกนับุว่ัาเป็้น

กล่้มอ้ตสาหกรรมท่ี่�ไม่ต�องใชื่�เที่คโนโลย่ระดั้บุสูง

ในการผลิตสินค�า	ที่ำาให�ม่ผู�เล่นในตลาด้มาก	

และการแข่งขันค่อนข�างสูง	ป้ระกอบุกับุการเปิ้ด้

ป้ระชื่าคมเศรษฐกิจัอาเซ่ียน	(ASEAN	Economic

Community:	AEC)	ส่งผลให�ภูมิภาคอาเซี่ยน

ม่ลักษณูะเป้็นตลาด้เด้่ยวักัน		ม่ฐานการผลิต

เด้่ยวักัน	การเคลื�อนย�ายแรงงาน	โรงงาน	หรือ

ฐานการผลิตสามารถที่ำาได้�ง่ายและรวัด้เร็วั	

ผู�ป้ระกอบุการจั่งควัรให�ควัามสำาคัญ่กับุการ

พััฒนาสินค�าให�ม่มูลค่าเพิั�ม	ม่จ้ัด้เด่้นท่ี่�เหนือกว่ัา

คู่แข่ง	ตลอด้จันพััฒนาป้ระสิที่ธิภาพัของการ

บุริหารจััด้การเพืั�อท่ี่�จัะสามารถเข�าถ่งลูกค�าได้�	

Business opportunities for plastic
manufacturers from EEC

 While the plastic industry is not included 

among the ten target industries, plastic 

products are inevitably part of the value chain 

of almost every industry. As such, what EEC 

will be bringing is new opportunities for 

businesses to take advantage of industrial 

expansion and increase the sales of existing 

products or develop new products that cater 

to new industries in the future, such as plastic 

automotive and aeronautical parts, packaging 

for processed food, and packaging for 

logistics.

 However, because it typically does not 

requires advanced technology in manu-

facturing, the plastic industry not only has 

a large number of players but is also very 

competitive. This is compounded by the 

advent	of	the	ASEAN	Economic	Community	

(AEC),	which	has	resulted	in	a	single	market	

with a shared production base where labor 

and factories can move easily and quickly. 

Therefore, business owners should focus 

on developing value-added products with 

clear advantages over those of competitors 

as	well	as	enhance	management	efficiency	

so as to access customer bases.
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clear advantages over those of competitors 

as	well	as	enhance	management	efficiency	

so as to access customer bases.
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EECกับการเปล่�ยน้แปลงใน้ยุคดิิจิทัล

	 อ่กหน่�งหัวัข�อสำาคัญ่ท่ี่�ท้ี่กอ้ตสาหกรรมควัร

ต�องให�ควัามสำาคัญ่คือเรื �องของเที่คโนโลย่

ดิ้จิัทัี่ล	ซ่ี�งม่ตั�งแต่เรื�องท่ี่�เราค้�นเคยในช่ื่วิัตป้ระจัำาวััน	

เช่ื่น	การที่ำาธ้รกรรมออนไลน์	การซืี�อขายสินค�า

บุนแพัลตฟอร์มออนไลน์	และการติด้ต่อสื�อสาร

กับุคู่ธ้รกิจัผ่านระบุบุออนไลน์	ซี่�งที่ั�งหมด้น่�

สามารถนำามาป้รับุใชื่�กับุธ้รกิจัได้�ที่ันที่่	เพัราะ

เป้็นเรื�องที่่�ลงที่้นไม่สูง	และระบุบุการสื�อสาร	

4G	ในป้ัจัจั้บุันก็สามารถรองรับุได้�อย่างม่

EEC and changes in
the digital era 

 Another topic that every industry should 

pay attention to is digital technology, 

which has made possible various activities 

in our daily life, such as online transactions, 

online shopping, and communicating with 

business partners through online systems, 

all of which can be readily incorporated into 

businesses as they require little investment 

and	 are	 supported	by	 the	 existing	 4G	

technology. However, the government has 

been encouraging industries to adopt more 

digital technology to enable, for instance, 

automation, mechanical arm-assisted 

manufacturing, and AI-enabled software 

development. In addition, with the advent 

of	5G	in	the	near	future,	Thailand	will	be	

able to take advantage of more advanced 

technology, which will not only improve 

manufacturing	 efficiency	 but	 also	 help	

protect businesses against the problem 

of labor shortage.

 This summary should enable business 

owners to better identify opportunities that 

EEC will bring, so that they can make 

proactive strategic plans, look for new 

markets, develop value-added products, 

adopt cost-saving technology, and 

ultimately enhance their competitiveness.

ป้ระสิที่ธิภาพั	อย่างไรก็ตามรัฐบุาลเองก็กำาลัง

เร่งส่งเสริมให�อ้ตสาหกรรมต่าง	ๆ	ในป้ระเที่ศ

นำาเอาเที่คโนโลย่ดิ้จิัทัี่ลมาใชื่�ในการจััด้การโรงงาน

มากข่�น	เช่ื่น	การนำาเที่คโนโลย่มาพััฒนาเครื�องจัักร

ให�ที่ำางานได้�อย่างอัตโนมัติมากข่�น	(Autonomous)

การนำาห้่นยนต์	หรือแขนกลต่าง	ๆ	มาใชื่�ใน

กระบุวันการผลิต	การพััฒนาซีอฟท์ี่แวัร์โด้ยนำา

เที่คโนโลย่	AI	หรือ	Artificial	Intelligent	มาใชื่�	

และในอนาคตอันใกล�น่�เมื�อป้ระเที่ศไที่ยม่เครือ

ข่าย	5G	ก็จัะเป็้นอ่กหน่�งก�าวัสำาคัญ่ท่ี่�จัะที่ำาให�

อ้ตสาหกรรมสามารถนำาเที่คโนโลย่ดิ้จิัทัี่ลขั�นสูง

มาช่ื่วัยเสริมป้ระสิที่ธิภาพัการที่ำางานได้�มากข่�น	

ช่ื่วัยเพิั�ม	speed	ในการที่ำางาน	และช่ื่วัยแก�ปั้ญ่หา

เรื�องแรงงานที่่�จัะหายากข่�นในอนาคตได้�

	 ที่ั�งหมด้น่�เป้็นบุที่สร้ป้ให�ผู�ป้ระกอบุการได้�

เห็นโอกาสที่างธ้รกิจัท่ี่�เกิด้ข่�นจัากโครงการ	EEC

เพืั�อเตร่ยมวัางแผนในเชิื่งร้ก	ธ้รกิจัต�องไม่หย้ด้

รออยู่กับุท่ี่�	แต่ควัรเริ�มมองหาตลาด้ใหม่	ๆ 	เร่งพััฒนา

ตนเอง	พััฒนาสินค�าท่ี่�ม่มูลค่า	นำาเที่คโนโลย่มา

ป้ระย้กต์ใชื่�เพืั�อลด้ต�นท้ี่น	และเพิั�มป้ระสิที่ธิภาพั

ในการแข่งขันให�ได้�มากข่�น

10 อุตสุาหกรรมเป้าหมาย
10 target industries

ต่อยอด 5 อุตสุาหกรรมเดิม
Building on five existing industries

First S-Curve (ระยะสุั�น-กลาง)
First S-Curve (short to medium term)

ยานยนต์แห่งอนาคต
Next-generation automobiles

อิเล็กทืรอนิกสุ์อัจฉริยะ
Smart electronics

ทื่องเทื่�ยวัคุณภาพั/เชัิงสุุขภาพั
Affluent, medical and wellness tourism

เกษตรและเทืคโนโลย่ชั่วัภาพั
Agriculture and biotechnology

แปรร้ปอาหาร
Food processing

เติม 5 อุตสุาหกรรมใหม่
Creating five new industries

New S-Curve (ระยะยาวั)
New S-Curve (long term)

หุ่นยนต์เพั่�ออุตสุาหกรรม
Robotics for industry

การบินและโลจิสุติกสุ์
Aviation and logistics

การแพัทืย์ครบวังจร
Comprehensive medical industry

เชัื�อเพัลิงชั่วัภาพั/เคม่ชั่วัภาพั
Biofuels and biochemicals

ดิจิทืัล
Digital

ที่่�มา: สำำานัักงานัคณะกรรมการนัโยบายเขตพััฒนัาพัิเศษภาคตะวัันัออก (สำกพัอ.)
Source: The Eastern Economic Corridor Office of Thailand (EECO)

สุนับสุนุนให�เกิด
Support and 

lead to

เชัื�อเพัลิงชั่วัภาพั/เคม่ชั่วัภาพั
Biofuels and biochemicals
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	 ในวัันน้�เทคโนโลย้ี	5G	ขยัีบเข้าใกล้คนไทยีข้�นอ้ีก

ระดัับหลังจากการประมููลคล่�นควัามูถ้ี่�เสร็จส้�นไปเมู่�อี

เดั่อีนกุมูภาพัันธ์์	2563	ซึ่่�ง	5G	น้�เอีงท้�จะมูาสร้าง

ควัามูเปล้�ยีนแปลงมูหาศาลให้กับประเทศไทยีทั�งใน

ภาคประชาชน	และภาคอีุตสาหกรรมู

 

	 5G	ค่อีวัิวััฒนาการขอีงการส่�อีสารแบบไร้สายี	

ยีกตัวัอีย่ีางโทรศัพัท์มู่อีถ่ี่อีท้�ไล่เรียีงมูาตั�งแต่	1G	–	

ยีุคเส้ยีงแอีนะล็อีก	2G	–	 เส้ยีงดั้จ้ทัลและข้อีควัามู	

SMS	 3G	 –	 อี้นเตอีร์เน็ตผ่่านมู่อีถี่่อี	 4G	 –	

ความร่่วมมือยกร่ะดัับวงการ่โทร่คมนาคมไทยพร่้อมร่ับ 5G 

อี้นเตอีร์เน็ตควัามูเร็วัสูง	และ	5G	ท้�ลำ�าหน้าดั้วัยี	3	

คุณสมูบัต้	ไดั้แก่	ความเร็็วท้�สูงข้�นในระดัับก้กกะบ้ต
ต่อีวิันาท้	ความไวในการ็ตอบสนองท้�มูากข้�นกว่ัาเด้ัมู	
30-50	เท่า	ซ่ึ่�งสำาคัญต่อีเทคโนโลย้ีท้�ต้อีงการควัามู

แมู่นยีำาสูง	เช่น	รถี่ยีนต์ไร้คนขับ	การผ่่าตัดัผ่่านทางไกล

	(Remote	Surgery)	เป็นต้น	และอัีนดัับสุดัท้ายีค่อี	

IoT หรื็อการ็ร็องรั็บจำำานวนการ็เช่ื่�อมต่อได้ัมูากกว่ัา	
1	ล้านจุดัต่อีหน่�งสถี่าน้ฐาน	จากเด้ัมูเพีัยีง	10,000-

100,000	จุดั	

	 ในภาคธุ์รก้จควัามูรวัดัเร็วัและแมู่นยีำาท้�เก้ดัจาก

นวััตกรรมู	5G	จะเป็นกุญแจสำาคัญในการจุดัเปล้�ยีน

ครั�งใหญ่ในวังการอุีตสาหกรรมูทุกประเภทท้�จะทำาให้

โลกใบเดั้มูก้าวัสู่ยีุค	Industrial	Connection	หรือี

การเช่�อีมูต่อีโดัยี	 5G	Module	 ซึ่่�งเป็นอีุปกรณ์	

chipset	ท้�ฝัังลงในเครื�อีงจักร	เช่น	แขนกลอุีตสาหกรรมู

รถี่ยีนต์	หรือี	AI	ซึ่่�งจะทำาให้อีุปกรณ์ทุกช้�นสามูารถี่

เช่�อีมูต่อีและส่�อีสารกันเอีงได้ั	ทัั้�งหมดน้�จำะเป็็นพ้ื้�นฐาน
สำาคัญในการ็สร้็างธุุร็กิจำใหม่ เพ่ื้�มป็ร็ะสิทั้ธิุภาพื้การ็
ทั้ำางาน และลดค่าใชื่้จำ่ายได้มหาศาล

A COLLABORATION
TO ELEVATE THAILAND’S
TELECOMMUNICATIONS
FOR THE ADVENT OF 5G

“KOOMKAH”
Innovation that Makes
Waste Management Easier for Everyone

	 นอีกจากการทำาควัามูเข้าใจ	5G	ท้�จะสร้างควัามู

เปล้�ยีนแปลงแบบ	Disruption	หรือีการเปล้�ยีนแปลง

ท้�ทำาให้สภาพัท้�ดัำาเน้นอียู่ีในปัจจุบันไมู่สามูารถี่คงอียู่ี

ต่อีไปไดั้ใหกั้บแทบจะทกุอีตุสาหกรรมูแล้วั	อีปุกรณ์

ก็เป็นอ้ีกส่วันสำาคัญท้�ช่วัยีให้เทคโนโลย้ี	5G	ใช้งานได้ัจริง

และส่งต่อีบริการถ่ี่งผู้่ใช้งานได้ัอีย่ีางเต็มูประส้ทธ้์ภาพั	

หน่�งในอุีปกรณ์ท้�สำาคัญค่อีสายีเคเบ้ลใยีแก้วันำาแสง	

(Optic	Fiber)	จ่งเป็นโจทย์ีสำาคัญท้�ทำาให้ทั�ง	Value	

Chain	 ต้อีงร่วัมูกันค้นหาเทคโนโลย้ีท้�จะช่วัยีพััฒนา

สายีเคเบ้ลให้มู้คุณสมูบัต้ท้�เหมูาะสมูสำาหรับการใช้งาน

ในรูปแบบใหมู่	และเหมูาะกับการใช้งานกับสภาพัอีากาศ

ในประเทศไทยี	

	 With	the	5G	spectrum	auctions	having	

concluded	on	February	2020,	5G	–	a	technology	

that	will	transform	both	the	public	and	industrial	

sectors	in	Thailand	–	is	drawing	nearer	and	nearer	

to	all	Thais.

	 5G	is	the	next	step	in	the	evolution	of	

wireless	communication,	which	has	progressed	

from	1G	(analog	audio)	to	2G	(digital	audio	and	

text	messaging),	3G	(mobile	internet),	and	

4G	(high-speed	internet).	5G	will	be	the	most	

advanced	 yet	 because	 of	 its	 three	main	

capabilities:	 gigabit	 speed;	 30-50	 faster	
response time,	 vital	 for	 high-precision	
technology	such	as	driverless	vehicles	and	

remote	 surgery;	 IoT	 or	 the	 capacity	 to	
accommodate	over	one	million	connection	

points	per	station	compared	to	the	previous	

10,000-100,000	points.

	 In	 the	 business	 sector,	 the	 increased	

speed	and	accuracy	brought	on	by	5G	will	

play	a	key	role	in	disrupting	all	types	of	industries	

and	triggering	a	transition	towards	the	era	of	

industrial	connection,	in	which	devices	are	

connected	through	5G	modules	–	chipsets	

embedded	in	machines	such	as	industrial	

mechanical	arms,	vehicles,	and	AI	that	enable	

them	to	connect	and	communicate	among	each	

other.	This scenario will form the basis for new 
businesses, enhance efficiency, and significantly 
reduce costs.

	 Fiber	 optic	 cable	 is	 an	 indispensable	

equipment	 capable	 of	 implementing	 and	

delivering	5G	technology	services	to	customers	

effectively	with	maximum	efficiency.	This	leads	

to	the	necessity	of	all	parties	in	the	value	chain	

to	work	together	to	develop	cables	that	not	only	

accommodate	new	usage	but	are	also	appropriate	

for	use	Thailand’s	weather.

20 21BUILDING SUCCESS TOGETHER ก้้าวสู่่�ความสู่ําเร็็จร็�วมก้ัน



	 ในวัันน้�เทคโนโลย้ี	5G	ขยัีบเข้าใกล้คนไทยีข้�นอ้ีก

ระดัับหลังจากการประมููลคล่�นควัามูถ้ี่�เสร็จส้�นไปเมู่�อี

เดั่อีนกุมูภาพัันธ์์	2563	ซึ่่�ง	5G	น้�เอีงท้�จะมูาสร้าง

ควัามูเปล้�ยีนแปลงมูหาศาลให้กับประเทศไทยีทั�งใน

ภาคประชาชน	และภาคอีุตสาหกรรมู

 

	 5G	ค่อีวัิวััฒนาการขอีงการส่�อีสารแบบไร้สายี	

ยีกตัวัอีย่ีางโทรศัพัท์มู่อีถ่ี่อีท้�ไล่เรียีงมูาตั�งแต่	1G	–	

ยีุคเส้ยีงแอีนะล็อีก	2G	–	 เส้ยีงดั้จ้ทัลและข้อีควัามู	

SMS	 3G	 –	 อี้นเตอีร์เน็ตผ่่านมู่อีถี่่อี	 4G	 –	

ความร่่วมมือยกร่ะดัับวงการ่โทร่คมนาคมไทยพร่้อมร่ับ 5G 

อี้นเตอีร์เน็ตควัามูเร็วัสูง	และ	5G	ท้�ลำ�าหน้าดั้วัยี	3	

คุณสมูบัต้	ไดั้แก่	ความเร็็วท้�สูงข้�นในระดัับก้กกะบ้ต
ต่อีวิันาท้	ความไวในการ็ตอบสนองท้�มูากข้�นกว่ัาเด้ัมู	
30-50	เท่า	ซ่ึ่�งสำาคัญต่อีเทคโนโลย้ีท้�ต้อีงการควัามู

แมู่นยีำาสูง	เช่น	รถี่ยีนต์ไร้คนขับ	การผ่่าตัดัผ่่านทางไกล

	(Remote	Surgery)	เป็นต้น	และอัีนดัับสุดัท้ายีค่อี	

IoT หรื็อการ็ร็องรั็บจำำานวนการ็เช่ื่�อมต่อได้ัมูากกว่ัา	
1	ล้านจุดัต่อีหน่�งสถี่าน้ฐาน	จากเด้ัมูเพีัยีง	10,000-

100,000	จุดั	

	 ในภาคธุ์รก้จควัามูรวัดัเร็วัและแมู่นยีำาท้�เก้ดัจาก

นวััตกรรมู	5G	จะเป็นกุญแจสำาคัญในการจุดัเปล้�ยีน

ครั�งใหญ่ในวังการอุีตสาหกรรมูทุกประเภทท้�จะทำาให้

โลกใบเดั้มูก้าวัสู่ยีุค	Industrial	Connection	หรือี

การเช่�อีมูต่อีโดัยี	 5G	Module	 ซึ่่�งเป็นอีุปกรณ์	

chipset	ท้�ฝัังลงในเครื�อีงจักร	เช่น	แขนกลอุีตสาหกรรมู

รถี่ยีนต์	หรือี	AI	ซึ่่�งจะทำาให้อีุปกรณ์ทุกช้�นสามูารถี่

เช่�อีมูต่อีและส่�อีสารกันเอีงได้ั	ทัั้�งหมดน้�จำะเป็็นพ้ื้�นฐาน
สำาคัญในการ็สร้็างธุุร็กิจำใหม่ เพ่ื้�มป็ร็ะสิทั้ธิุภาพื้การ็
ทั้ำางาน และลดค่าใชื่้จำ่ายได้มหาศาล

A COLLABORATION
TO ELEVATE THAILAND’S
TELECOMMUNICATIONS
FOR THE ADVENT OF 5G

“KOOMKAH”
Innovation that Makes
Waste Management Easier for Everyone

	 นอีกจากการทำาควัามูเข้าใจ	5G	ท้�จะสร้างควัามู

เปล้�ยีนแปลงแบบ	Disruption	หรือีการเปล้�ยีนแปลง

ท้�ทำาให้สภาพัท้�ดัำาเน้นอียู่ีในปัจจุบันไมู่สามูารถี่คงอียู่ี

ต่อีไปไดั้ใหกั้บแทบจะทกุอีตุสาหกรรมูแล้วั	อีปุกรณ์

ก็เป็นอ้ีกส่วันสำาคัญท้�ช่วัยีให้เทคโนโลย้ี	5G	ใช้งานได้ัจริง

และส่งต่อีบริการถ่ี่งผู้่ใช้งานได้ัอีย่ีางเต็มูประส้ทธ้์ภาพั	

หน่�งในอุีปกรณ์ท้�สำาคัญค่อีสายีเคเบ้ลใยีแก้วันำาแสง	

(Optic	Fiber)	จ่งเป็นโจทย์ีสำาคัญท้�ทำาให้ทั�ง	Value	

Chain	 ต้อีงร่วัมูกันค้นหาเทคโนโลย้ีท้�จะช่วัยีพััฒนา

สายีเคเบ้ลให้มู้คุณสมูบัต้ท้�เหมูาะสมูสำาหรับการใช้งาน

ในรูปแบบใหมู่	และเหมูาะกับการใช้งานกับสภาพัอีากาศ

ในประเทศไทยี	

	 With	the	5G	spectrum	auctions	having	

concluded	on	February	2020,	5G	–	a	technology	

that	will	transform	both	the	public	and	industrial	

sectors	in	Thailand	–	is	drawing	nearer	and	nearer	

to	all	Thais.

	 5G	is	the	next	step	in	the	evolution	of	

wireless	communication,	which	has	progressed	

from	1G	(analog	audio)	to	2G	(digital	audio	and	

text	messaging),	3G	(mobile	internet),	and	

4G	(high-speed	internet).	5G	will	be	the	most	

advanced	 yet	 because	 of	 its	 three	main	

capabilities:	 gigabit	 speed;	 30-50	 faster	
response time,	 vital	 for	 high-precision	
technology	such	as	driverless	vehicles	and	

remote	 surgery;	 IoT	 or	 the	 capacity	 to	
accommodate	over	one	million	connection	

points	per	station	compared	to	the	previous	

10,000-100,000	points.

	 In	 the	 business	 sector,	 the	 increased	

speed	and	accuracy	brought	on	by	5G	will	

play	a	key	role	in	disrupting	all	types	of	industries	

and	triggering	a	transition	towards	the	era	of	

industrial	connection,	in	which	devices	are	

connected	through	5G	modules	–	chipsets	

embedded	in	machines	such	as	industrial	

mechanical	arms,	vehicles,	and	AI	that	enable	

them	to	connect	and	communicate	among	each	

other.	This scenario will form the basis for new 
businesses, enhance efficiency, and significantly 
reduce costs.

	 Fiber	 optic	 cable	 is	 an	 indispensable	

equipment	 capable	 of	 implementing	 and	

delivering	5G	technology	services	to	customers	

effectively	with	maximum	efficiency.	This	leads	

to	the	necessity	of	all	parties	in	the	value	chain	

to	work	together	to	develop	cables	that	not	only	

accommodate	new	usage	but	are	also	appropriate	

for	use	Thailand’s	weather.
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ทรูู อิินเทอิร์ูเน็ต คอิร์ูปอิเรูช่ั่�น จำำ�ก่ัด

TRUE - ผู้้�ให้�บริการเคุรือข่่าย์
             ข่องเอกชัน 
TRUE – Private network service 
             provider

	 ประชาชนท่ั่�วไปคืือผู้้�ท่ั่�ได้�ร่บประโยชน์สู้งสุูด้

จาก	5G	ทั่่�จะก�าวข้�ามข้่ด้จำาก่ด้ในเรื�องคืวามจุ

ข้�อม้ล	 คืวามเร็ว	 คืวามเสูถี่ยรข้องสู่ญญาณ	

เทั่คืโนโลย่ข้องสู่ญญาณท่ั่�รุด้หน�าข้้�นอย่างรวด้เร็ว	

ซ้ึ่�งสู่�งสูำาค่ืญท่ั่�ต้�องให�คืวามสูำาค่ืญเป็นอย่างแรก	ๆ 	

คืืออุปกรณ์สูำาหร่บงานระบบ	โด้ยเฉพาะสูาย

เคืเบ่ลสูำาหร่บสู่งสู่ญญาณ	ท่ั่�เป็นเหมือนโคืรงสูร�าง

พื�นฐานท่ั่�ช่วยให�เทั่คืโนโลย่เหล่าน่�ทั่ำางานได้�อย่าง

เต้็มประสู่ทั่ธิ่ภาพ

	 “หล่งจากน่�สูายเคืเบ่ลต้�องอย่้ได้�ในระยะยาว	

อย่างน�อยการ่นต้่ทั่่�	30	ปี	และจะย�ายลงไปอย้่

ใต้�ด้่นหมด้แล�ว	เราจ้งต้�องการว่สูดุ้ทั่่�ซึ่่พพอร์ต้	

5G	ไซึ่ต้์ใหม่	ทั่่น่�ก็เป็นหน�าทั่่�ข้องคืนออกแบบ

แล�วว่า	ต้�องออกแบบให�คืรอบคืลุมการใช�งาน

สู่ญญาณและคืวามทั่นทั่านในสู่วนใต้�ด่้นท่ั่�มอง

ไม่เห็นได้�อย่างไร	ด้่งน่�นการเลืือกวััสดุุที่่�มี่

คุุณภาพดุ่แลืะเหมีาะสมีมีาตัั้�งแต่ั้ต้ั้น ก็ช่่วัย

การันต่ั้ไดุ้ว่ัาคุุณสมีบััติั้สายเคุเบิัลืจะตั้อบัโจที่ย์

การใช้่งานแลืะม่ีอายุการใช้่งานท่ี่�ยาวันานไดุ้ 

การรวมต้่วก่นเพื�อพ้ด้คืุยก่นในเรื�องคืุณภาพ

มาต้รฐานใหม่	ๆ 	ให�เป็นไปในทั่่ศทั่างเด้่ยวก่น	

เร่�มต่้�งแต่้ต้�นทั่างอย่างเรื�องว่สูดุ้เป็นจุด้เร่�มต้�นท่ั่�ด่้

ทั่่ �จะช่วยพ่ฒนาอุปกรณ์ให�เหมาะสูมก่บ

เทั่คืโนโลย่ใหม่น่�มากทั่่�สูุด้”

 To enable the general public to fully enjoy 

5G’s	superior	data	capacity,	speed,	and	signal	

stability,	it	is	necessary	to	have	proper	system	

equipment,	 especially	 cables	 of	 signal	

transmission,	to	serve	as	infrastructure	for	

the technology.

	 “From	now	on,	 cables	must	 have	 a	

guaranteed	lifespan	of	at	least	30	years	

and	will	be	moved	underground.	Designers	

have	to	come	up	with	a	design	that	achieves	

both	signal	transmission	and	durability	in	

an	underground	environment,	which	is	hidden	

from	sight.	Choosing quality materials from 

the beginning can help guarantee that the 

cable will meet the usage requirements 

and have a long lifespan.	Our	multilateral	

discussion	to	establish	new	and	uniform	

standards	for	such	a	basic	component	as	

materials	marks	a	good	first	step	for	optimizing	

the	development	of	equipment	for	this	new	

technology.”

คุุณนฤทธิ์์�สมเจริญ สำาเภาพล 
ผูู้�จำ่ดกั�รูส่่วนบรูิกั�รูทดส่อิบ
และส่อิบเทียบ
ส่ถ�บ่นนว่ตกัรูรูม ทีโอิที
บรูิษั่ท ทีโอิที จำำ�กั่ด มห�ชั่น

	 เป้าหมายสูำาค่ืญข้องการพ่ฒนาเทั่คืโนโลย่	

5G	สูำาหร่บประเทั่ศไทั่ย	คืือการพ่ฒนาท่ั่�งในเรื�อง

สู่ญญาณและอุปกรณ์	 โด้ยเฉพาะในสู่วน	

Outside	Plant	หรือระบบข่้ายสูายท่ั่�จำาเพาะก่บ

การใช�งานข้องประเทั่ศไทั่ย	ซึ่้�งต้�องคืำาน้งถี้ง

สูภาวะแวด้ล�อมในเข้ต้ร�อน	ท่ั่�งอุณหภ้ม่	คืวามชื�น	

สูภาวะการใช�งาน	รวมท่ั่�งว่ธ่ิการใช�งานสูายเคืเบ่ล

ในพื�นท่ั่�ห่างไกล	การสูร�างมาต้รฐานเหล่าน่�เป็น

จุด้สูำาค่ืญสูำาหร่บพ่ฒนาคุืณภาพช่ว่ต้ข้องคืนไทั่ย

ให�ด่้ข้้�นไปพร�อมก่บเทั่คืโนโลย่	5G	ท่ั่�ใกล�ต่้วเรา

มากข้้�น

 

	 “ข้�อเด้่นข้อง	 5G	 คืือ	 คืวามหน่วงน�อย	

คืวามแม่นยำาสู้ง	 คืวามคืลาด้เคืลื �อนต้ำ �า	

แต้่ข้�อด้�อยคืือ	พื�นทั่่�ในการคืวบคืุมอย้่ในระยะ

ไม่กว�างมาก	ซึ่้�งจะเป็นสู่ด้สู่วนแปรผู้่นก่นคืือ	

เมื �อพื �นทั่่ �สู่งต้่อสู่ญญาณได้�น�อย	จ้งต้�องม่

เสูาอากาศทัุ่ก	300-400	 เมต้ร	ทั่ำาให�ต้�องใช�

ปร่มาณสูายเคืเบ่ลมากข้้�น	ซึ่้�งปัญหาข้องสูาย

สูื�อสูารทัุ่กชน่ด้ในเมืองไทั่ยคืือ	หากเก่ด้เหตุ้

ไฟไหม�	ไฟจะลามและสูร�างคืวามเสู่ยหายก่บ

อาคืารบ�านเรือนหรือยานพาหนะทั่่�จอด้อย้่ใต้�

เสูาได้� ผู้้้ให้บัริการจึงตั้้องการวััสดุุหุ้มีสาย

เคุเบิัลื ท่ี่�ช่่วัยป้้องกันการลืามีไฟ ที่นรังส่ย้ว่ั

สำาหรับัการใช่้งานภายนอก รวัมีที่ั�งตั้้องมี่

คุุณสมีบััตั้ิเหน่ยวั ที่นที่าน สามีารถขึ้ึ�นร้ป้

สายเคุเบิัลืไดุ้บัาง	ลด้ท่ั่ศน่ยภาพท่ั่�ไม่สูวยงาม

จากการแข้วนสูายระโยงระยาง	ไม่เป็นระเบ่ยบ”

	 “ในแง่คืวามร่วมมือต้�องมองว่าแต้่ละ	

Value	Chain	ทั่่�เก่�ยวข้�องต้่างจะนำาคืวามถีน่ด้

ข้องต่้วเองมาช่วยได้�อย่างไร	อย่าง	TOT	เราไม่ได้�

เป็นผู้้�ผู้ล่ต้	เราเป็นผู้้�ใช�งาน	และเราม่เป้าหมาย

ท่ั่�ต้�องการเปล่�ยนว่สูดุ้สูายเคืเบ่ลจากทั่องแด้ง

เป็นใยแก�วนำาแสูงท่ั่�งหมด้ภายในปี	2568	ซ้ึ่�งเป็น

โจทั่ย์กล่บไปท่ั่�ผู้้�ผู้ล่ต้สูาย	และผู้้�ผู้ล่ต้ว่สูดุ้	การ

รวมกลุ่มก่นทั่ำาให�เราได้�คืุยก่นคืรบ	ทัุ่กฝ่่าย

ก็จะได้�ระด้มสูมองร่วมก่น	แล�วกล่บไปพ่ฒนา

ในสู่วนท่ั่�ต้นเองถีน่ด้	ก็จะได้�ผู้ลเป็นสูายเคืเบ่ล

หรือโซึ่ล้ช่นทั่่�ต้อบโจทั่ย์คืวามต้�องการข้องทัุ่ก

ภาคืสู่วน”

	 The	goal	for	5G	development	in	Thailand	

is	to	improve	both	the	signal	and	equipment,	

especially	“outside	plant”,	the	development	

of	which	must	take	into	account	the	tropical	

condition,	more	specifically	the	temperature,	

moisture	level,	operating	environment,	and	

how	the	outside	plant	is	deployed	in	remote	

areas.	

	 “The	 key	advantages	of	 5G	are	 low	

latency,	high	precision,	and	low	levels	of	

errors.	However,	 a	 disadvantage	 is	 its	

limited	control	area,	meaning	that	an	antenna	

must	be	 installed	every	300-400	meters	

and	in	turn	more	cables	are	required.	The	main	

problem	with	all	types	of	telecommunication	

cables	in	Thailand	is	when	they	catch	fire,	

the	 flames	will	 spread	quickly,	 causing	

damage	to	buildings	and	vehicles	underneath.	

Therefore,	network operators are looking 

for cable jacketing made of flame-retardant 

and UV resistant materials for outdoor use 

that is not only tough and durable but also 

allows for thinner cables	and	reduces	unsightly	

tangles.”

	 “We	believe	that	each	party	in	the	value	

chain	can	bring	their	own	expertise	to	the	

table	and	create	a	collaboration.	For	instance,	

TOT	is	not	a	manufacturer.	As	a	user,	we	aim	

to	replace	all	our	copper	cables	with	fiber	

optic	cables	by	2025,	and	this	can	be	a	project	

for	cable	manufacturers	and	material	producers.	

A	collaboration	allows	all	parties	to	come	

together,	discuss,	and	brainstorm	before	

they	go	back	and	work	on	their	own	part.	This	

process	will	result	in	a	cable	or	a	solution	that	

answers	the	needs	of	every	party	involved.”

TOT – Public host network operator
TOT - ผู้้�ให้�บริการเคุรือข่่าย์ข่องภาคุรัฐ
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Naritsomjarern Sumpaopol 
Senior Director Test & 
Development Sector
TOT Innovation Institute 
TOT Public Company Limited

Pramote Jongviriyacharoenchai
Engineering Specialist
True Internet Corporation

คุุณปราโมทย์์ จงวิิริย์ะเจริญชััย์ 
Engineering Specialist 
ทรูู อิินเทอิร์ูเน็ต คอิร์ูปอิเรูช่ั่�น จำำ�ก่ัด

TRUE - ผู้้�ให้�บริการเคุรือข่่าย์
             ข่องเอกชัน 
TRUE – Private network service 
             provider

	 ประชาชนท่ั่�วไปคืือผู้้�ท่ั่�ได้�ร่บประโยชน์สู้งสุูด้

จาก	5G	ทั่่�จะก�าวข้�ามข้่ด้จำาก่ด้ในเรื�องคืวามจุ

ข้�อม้ล	 คืวามเร็ว	 คืวามเสูถี่ยรข้องสู่ญญาณ	

เทั่คืโนโลย่ข้องสู่ญญาณท่ั่�รุด้หน�าข้้�นอย่างรวด้เร็ว	

ซ้ึ่�งสู่�งสูำาค่ืญท่ั่�ต้�องให�คืวามสูำาค่ืญเป็นอย่างแรก	ๆ 	

คืืออุปกรณ์สูำาหร่บงานระบบ	โด้ยเฉพาะสูาย

เคืเบ่ลสูำาหร่บสู่งสู่ญญาณ	ท่ั่�เป็นเหมือนโคืรงสูร�าง

พื�นฐานท่ั่�ช่วยให�เทั่คืโนโลย่เหล่าน่�ทั่ำางานได้�อย่าง

เต้็มประสู่ทั่ธิ่ภาพ

	 “หล่งจากน่�สูายเคืเบ่ลต้�องอย่้ได้�ในระยะยาว	

อย่างน�อยการ่นต้่ทั่่�	30	ปี	และจะย�ายลงไปอย้่

ใต้�ด้่นหมด้แล�ว	เราจ้งต้�องการว่สูดุ้ทั่่�ซึ่่พพอร์ต้	

5G	ไซึ่ต้์ใหม่	ทั่่น่�ก็เป็นหน�าทั่่�ข้องคืนออกแบบ

แล�วว่า	ต้�องออกแบบให�คืรอบคืลุมการใช�งาน

สู่ญญาณและคืวามทั่นทั่านในสู่วนใต้�ด่้นท่ั่�มอง

ไม่เห็นได้�อย่างไร	ด้่งน่�นการเลืือกวััสดุุที่่�มี่

คุุณภาพดุ่แลืะเหมีาะสมีมีาตัั้�งแต่ั้ต้ั้น ก็ช่่วัย

การันต่ั้ไดุ้ว่ัาคุุณสมีบััติั้สายเคุเบิัลืจะตั้อบัโจที่ย์

การใช้่งานแลืะม่ีอายุการใช้่งานท่ี่�ยาวันานไดุ้ 

การรวมต้่วก่นเพื�อพ้ด้คืุยก่นในเรื�องคืุณภาพ

มาต้รฐานใหม่	ๆ 	ให�เป็นไปในทั่่ศทั่างเด้่ยวก่น	

เร่�มต่้�งแต่้ต้�นทั่างอย่างเรื�องว่สูดุ้เป็นจุด้เร่�มต้�นท่ั่�ด่้

ทั่่ �จะช่วยพ่ฒนาอุปกรณ์ให�เหมาะสูมก่บ

เทั่คืโนโลย่ใหม่น่�มากทั่่�สูุด้”

 To enable the general public to fully enjoy 

5G’s	superior	data	capacity,	speed,	and	signal	

stability,	it	is	necessary	to	have	proper	system	

equipment,	 especially	 cables	 of	 signal	

transmission,	to	serve	as	infrastructure	for	

the technology.

	 “From	now	on,	 cables	must	 have	 a	

guaranteed	lifespan	of	at	least	30	years	

and	will	be	moved	underground.	Designers	

have	to	come	up	with	a	design	that	achieves	

both	signal	transmission	and	durability	in	

an	underground	environment,	which	is	hidden	

from	sight.	Choosing quality materials from 

the beginning can help guarantee that the 

cable will meet the usage requirements 

and have a long lifespan.	Our	multilateral	

discussion	to	establish	new	and	uniform	

standards	for	such	a	basic	component	as	

materials	marks	a	good	first	step	for	optimizing	

the	development	of	equipment	for	this	new	

technology.”

คุุณนฤทธิ์์�สมเจริญ สำาเภาพล 
ผูู้�จำ่ดกั�รูส่่วนบรูิกั�รูทดส่อิบ
และส่อิบเทียบ
ส่ถ�บ่นนว่ตกัรูรูม ทีโอิที
บรูิษั่ท ทีโอิที จำำ�กั่ด มห�ชั่น

	 เป้าหมายสูำาค่ืญข้องการพ่ฒนาเทั่คืโนโลย่	

5G	สูำาหร่บประเทั่ศไทั่ย	คืือการพ่ฒนาท่ั่�งในเรื�อง

สู่ญญาณและอุปกรณ์	 โด้ยเฉพาะในสู่วน	

Outside	Plant	หรือระบบข่้ายสูายท่ั่�จำาเพาะก่บ

การใช�งานข้องประเทั่ศไทั่ย	ซึ่้�งต้�องคืำาน้งถี้ง

สูภาวะแวด้ล�อมในเข้ต้ร�อน	ท่ั่�งอุณหภ้ม่	คืวามชื�น	

สูภาวะการใช�งาน	รวมท่ั่�งว่ธ่ิการใช�งานสูายเคืเบ่ล

ในพื�นท่ั่�ห่างไกล	การสูร�างมาต้รฐานเหล่าน่�เป็น

จุด้สูำาค่ืญสูำาหร่บพ่ฒนาคุืณภาพช่ว่ต้ข้องคืนไทั่ย

ให�ด่้ข้้�นไปพร�อมก่บเทั่คืโนโลย่	5G	ท่ั่�ใกล�ต่้วเรา

มากข้้�น

 

	 “ข้�อเด้่นข้อง	 5G	 คืือ	 คืวามหน่วงน�อย	

คืวามแม่นยำาสู้ง	 คืวามคืลาด้เคืลื �อนต้ำ �า	

แต้่ข้�อด้�อยคืือ	พื�นทั่่�ในการคืวบคืุมอย้่ในระยะ

ไม่กว�างมาก	ซึ่้�งจะเป็นสู่ด้สู่วนแปรผู้่นก่นคืือ	

เมื �อพื �นทั่่ �สู่งต้่อสู่ญญาณได้�น�อย	จ้งต้�องม่

เสูาอากาศทัุ่ก	300-400	 เมต้ร	ทั่ำาให�ต้�องใช�

ปร่มาณสูายเคืเบ่ลมากข้้�น	ซึ่้�งปัญหาข้องสูาย

สูื�อสูารทัุ่กชน่ด้ในเมืองไทั่ยคืือ	หากเก่ด้เหตุ้

ไฟไหม�	ไฟจะลามและสูร�างคืวามเสู่ยหายก่บ

อาคืารบ�านเรือนหรือยานพาหนะทั่่�จอด้อย้่ใต้�

เสูาได้� ผู้้้ให้บัริการจึงตั้้องการวััสดุุหุ้มีสาย

เคุเบิัลื ท่ี่�ช่่วัยป้้องกันการลืามีไฟ ที่นรังส่ย้ว่ั

สำาหรับัการใช่้งานภายนอก รวัมีที่ั�งตั้้องมี่

คุุณสมีบััตั้ิเหน่ยวั ที่นที่าน สามีารถขึ้ึ�นร้ป้

สายเคุเบิัลืไดุ้บัาง	ลด้ท่ั่ศน่ยภาพท่ั่�ไม่สูวยงาม

จากการแข้วนสูายระโยงระยาง	ไม่เป็นระเบ่ยบ”

	 “ในแง่คืวามร่วมมือต้�องมองว่าแต้่ละ	

Value	Chain	ทั่่�เก่�ยวข้�องต้่างจะนำาคืวามถีน่ด้

ข้องต่้วเองมาช่วยได้�อย่างไร	อย่าง	TOT	เราไม่ได้�

เป็นผู้้�ผู้ล่ต้	เราเป็นผู้้�ใช�งาน	และเราม่เป้าหมาย

ท่ั่�ต้�องการเปล่�ยนว่สูดุ้สูายเคืเบ่ลจากทั่องแด้ง

เป็นใยแก�วนำาแสูงท่ั่�งหมด้ภายในปี	2568	ซ้ึ่�งเป็น

โจทั่ย์กล่บไปท่ั่�ผู้้�ผู้ล่ต้สูาย	และผู้้�ผู้ล่ต้ว่สูดุ้	การ

รวมกลุ่มก่นทั่ำาให�เราได้�คืุยก่นคืรบ	ทัุ่กฝ่่าย

ก็จะได้�ระด้มสูมองร่วมก่น	แล�วกล่บไปพ่ฒนา

ในสู่วนท่ั่�ต้นเองถีน่ด้	ก็จะได้�ผู้ลเป็นสูายเคืเบ่ล

หรือโซึ่ล้ช่นทั่่�ต้อบโจทั่ย์คืวามต้�องการข้องทัุ่ก

ภาคืสู่วน”

	 The	goal	for	5G	development	in	Thailand	

is	to	improve	both	the	signal	and	equipment,	

especially	“outside	plant”,	the	development	

of	which	must	take	into	account	the	tropical	

condition,	more	specifically	the	temperature,	

moisture	level,	operating	environment,	and	

how	the	outside	plant	is	deployed	in	remote	

areas.	

	 “The	 key	advantages	of	 5G	are	 low	

latency,	high	precision,	and	low	levels	of	

errors.	However,	 a	 disadvantage	 is	 its	

limited	control	area,	meaning	that	an	antenna	

must	be	 installed	every	300-400	meters	

and	in	turn	more	cables	are	required.	The	main	

problem	with	all	types	of	telecommunication	

cables	in	Thailand	is	when	they	catch	fire,	

the	 flames	will	 spread	quickly,	 causing	

damage	to	buildings	and	vehicles	underneath.	

Therefore,	network operators are looking 

for cable jacketing made of flame-retardant 

and UV resistant materials for outdoor use 

that is not only tough and durable but also 

allows for thinner cables	and	reduces	unsightly	

tangles.”

	 “We	believe	that	each	party	in	the	value	

chain	can	bring	their	own	expertise	to	the	

table	and	create	a	collaboration.	For	instance,	

TOT	is	not	a	manufacturer.	As	a	user,	we	aim	

to	replace	all	our	copper	cables	with	fiber	

optic	cables	by	2025,	and	this	can	be	a	project	

for	cable	manufacturers	and	material	producers.	

A	collaboration	allows	all	parties	to	come	

together,	discuss,	and	brainstorm	before	

they	go	back	and	work	on	their	own	part.	This	

process	will	result	in	a	cable	or	a	solution	that	

answers	the	needs	of	every	party	involved.”

TOT – Public host network operator
TOT - ผู้้�ให้�บริการเคุรือข่่าย์ข่องภาคุรัฐ
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ก้้าวสำำาคััญของคัวามร่่วมมือ
จาก้ทุุก้ภาคัสำ่วน 

 สมาคมวิชื่าการ็ด้านเทั้คโนโลย้และ
นวัตกร็ร็มโทั้ร็คมนาคม หรื็อ TITA ก่อตั�งข้ึ้�น
เพ้ื้�อยกร็ะดับความร้้็ในวงการ็อุตสาหกร็ร็ม
โทั้ร็คมนาคมและมาตร็ฐานผลิตภัณฑ์์ ใน
ป็ร็ะเทั้ศไทั้ยและขึ้ยายผลไป็ส่้ร็ะดับสากลต่อไป็ 
โดยป็ร็ะสานความร็่วมม่อขึ้อง 4 หน่วยงาน
หลัก ได้แก่ ภาควิชื่าการ็ นำาโดยภาควิชื่า
วิศวกร็ร็มโทั้ร็คมนาคม คณะวิศวกร็ร็ม-
ศาสตร็์ มหาวิทั้ยาลัยเทั้คโนโลย้มหานคร็ 
ผ้้ผลิตสายเคเบิลชื่ั�นนำา อาทั้ิ บร็ิษััทั้ สยาม 
ไฟเบอร็์ อ๊อพื้ติคส์, ไทั้ย ไฟเบอร็์ออฟติค, 
เอชื่บ้ซ้ี เทั้เลคอม ผ้้ให้บริ็การ็เครื็อข่ึ้ายทัั้�งภาครั็ฐ
และเอกชื่น ได้แก่ ทั้้โอทั้้ และทั้ร็้ และทั้้�ป็ร็้กษัา
ด้านวัสดุโดยเอสซี้จำ้

An important step in the 
multilateral collaboration

 The Telecommunication Innovation
and Technology Academic Association 
(TITA) has been established to enhance 
the knowledge base of the telecom-
munications industry and elevate the 
standards of related products in Thailand 
and, in the future, on an international 
level. It is a collaborative initiative 
consisting of four major components: 
academic teams, led by the Telecom-
munications Engineering Department, 
the Faculty of Engineering, Mahanakorn 
University of Technology; leading 
cable manufacturers, including Siam 
Fiber Optics, Thai Fiber Optics and 
HBC Telecom; public and private 
operators, such as TOT and TRUE; 
and material consultant, SCG.

คุุณถวิิพัฒน์ ก�อนคุำา 
Cable Business Manager 
ธุุรูกิัจำเคมิคอิลส์่ เอิส่ซีีจีำ

Taviphat Konkhum 
Cable Business Manager
Chemicals Business, SCG

SCG - ผู้้�ผู้ล์ตเม็ดพลาสต์ก
           สำาห้รับสาย์เคุเบ์ล
SCG – Manufacturer of plastic     
           resin for cables

	 คืวามเปล่�ยนแปลงท่ั่�เห็นได้�ช่ด้เจนเป็นร้ปธิรรม

จากการพ่ฒนา	5G	นอกจากเรื�องสูายเคืเบ่ล

สูำาหร่บต่้ด้ต่้�งบนเสูาไฟฟ้าก็คืือโคืรงการนำาสูาย

สู่ญญาณลงใต้�ด่้นข้องกรุงเทั่พมหานคืร	ท่ั่มงาน

ข้องเอสูซ่ึ่จ่เองได้�เร่งศ้กษาข้�อม้ลจากผู้้�วางระบบ

การต่้ด้ต่้�งสูาย	จนสูามารถีพ่ฒนาเม็ด้พลาสูต่้ก

ทั่่ �เหมาะสูมก่บการใช�งาน	5G	ต้อบโจทั่ย์

คืุณสูมบ่ต้่ทั่่�ทัุ่กฝ่่ายใน	Value	Chain	

	 “ในอนาคืต้สูายเคืเบ่ลในกรุงเทั่พจะถ้ีกนำา

ลงใต้�ด้่นทั่่�งหมด้	ซึ่้�งจะช่วยแก�ปัญหาจำานวน

การแข้วนสูายเคืเบ่ลท่ั่�จำาก่ด้โด้ยพื�นท่ั่�และนำ�าหน่ก

ทั่่�เสูาร่บได้�	 การย�ายสูายเคืเบ่ลลงใต้�ด้่นจะใช�

ระบบการเด่้นสูายผู่้านท่ั่อร�อยสูาย	(Microduct)

ซ้ึ่�งต้�องใช�สูายเคืเบ่ลท่ั่�ม่ข้นาด้เล็กลงเพื�อให�ร�อย

ผู่้านท่ั่อด้�วยว่ธ่ิ	Air	Blow	หรือการใช�ลมเป่าสูาย

เข้�าไปในทั่่อได้�	ว่ธ่ิน่�จะทั่ำาให�สูามารถีต้่ด้ต้่�งได้�

ง่ายและรวด้เร็ว	โด้ยคุุณสมีบััติั้ขึ้องสายเคุเบิัลื

ที่่�เหมีาะสมีตั้้องมี่คุวัามีบัาง แตั้่แขึ้็งแรง 

นำ�าหนักเบัา แลืะสามีารถบัรรจุป้ริมีาณใยแก้วั

นำาแสงไดุ้มีาก” 

 

	 “เอสูซ่ึ่จ่นำาเอาข้�อม้ลคืวามต้�องการข้องทุั่ก

ภาคืสู่วนมาเป็นโจทั่ย์ในการนำาไปพ่ฒนาว่สูดุ้

สูำาหร่บผู้ล่ต้สูายเคืเบ่ล	รวมถ้ีงต่้อยอด้ไปย่งการ

ผู้ล่ต้ว่สูดุ้สูำาหร่บอุปกรณ์อื�น	ๆ 	เช่น	ท่ั่อร�อยสูาย	

(Microduct)	ซ้ึ่�งต้�องการคืวามเหน่ยวและทั่นทั่าน	

เพราะต้�องฝั่งอย่้ใต้�ด่้น	และการต่้ด้ต่้�งต้�องม่การ

เจาะและลาก	และการพ่ฒนาว่สูดุ้สูำาหร่บหุ�มสูาย

ไมโคืรเคืเบ่ล	(Jacketing)	ซึ่้�งทั่่�งหมด้เราต้�อง

โฟก่สูไปทั่่�อายุการใช�งานทั่่�ยาวนาน	คืวาม

ปลอด้ภ่ยก่นการลามไฟ	และต้�องเหมาะสูมต่้อ

สูภาวะแวด้ล�อมข้องเมืองร�อน”

	 จากการท่ั่�ทุั่กฝ่่ายใน	Value	Chain	ข้องวงการ

โทั่รคืมนาคืมประเทั่ศไทั่ยได้�แบ่งปันองค์ืคืวามร้�	

แลกเปล่�ยนประสูบการณ์	และระด้มสูมองเพื�อ

ยกระด่้บมาต้รฐานและคืวามสูามารถีข้องวงการ

โทั่รคืมนาคืมไทั่ยให�ท่ั่ด้เท่ั่ยมในระด่้บนานาชาต่้	

ทั่ำาให�ทั่ราบคืวามต้�องการใช�งานข้องแต่้ละภาคื

สู่วนได้�อย่างช่ด้เจน	การพ่ฒนาจ้งด้ำาเน่นไปได้�

	 Among	 the	changes	accompanying	

the	advent	of	5G	is	the	undergrounding	of	

overhead	cables	in	Bangkok.	From	a	very	early	

stage,	SCG’s	team	got	in	touch	with	the	

installation	team	to	learn	more	about	the	

initiative	and	successfully	developed	a	plastic	

resin	suitable	for	5G	cables,	with	properties	

meeting	the	requirements	of	all	parties	in	

the	value	chain.		

อย่างรวด้เร็วและเป็นไปในทั่่ศทั่างเด้่ยวก่น	

ผู้ลประโยชน์ทั่�ายสุูด้จ้งเป็นข้องประชาชนผู้้�ใช�

บร่การ	พร�อมก่บการยกระด่้บคุืณภาพช่ว่ต้ให�ก่บ

ประชาชนชาวไทั่ยผู่้านเทั่คืโนโลย่	5G	ท่ั่�กำาล่งจะ

เข้�ามาเป็นสู่วนหน้�งในช่ว่ต้ประจำาว่นข้องคืนไทั่ย

ทัุ่กคืน

 

	 “In	the	future,	all	cables	in	Bangkok	will	

be	 taken	 underground,	which	will	 help	

circumvent	the	limitations	of	space	and	weight	

faced	by	overhead	cables.	To	install	cables	

underground,	 they	 are	 air-blown	 into	

microducts,	 which	 is	 the	 easiest	 and	

fastest	method.	However,	this	means	that	

the cables have to be small enough to enter 

microducts and must be thin, strong, 

lightweight, and capable of carrying a large 

number of fiber optic cables.”

	 “SCG	compiled	the	requirements	of	all	

parties	to	inform	the	development	of	the	

materials	for	cabling	and	other	equipment,	

such	as	microducts,	which	need	to	be	tough	

and	durable	because	they	are	not	only	buried	

underground	but	are	drilled	into	and	dragged	

around,	 as	well	 as	 jacketing.	 For	 these	

materials,	we	focused	on	achieving	long	

product	lifetime,	safety,	fire	retardation,	and	

suitability	for	use	in	the	tropical	weather.”

	 Aimed	at	elevating	the	standards	and	

capability	 of	 Thailand’s	 telecommuni-

cations	industry,	the	exchange	of	experience	

and	know-how	among	all	players	in	the	value	

chain	has	made	it	possible	to	clearly	identify	

the	needs	of	each	sector.	This	has	led	to	

a	prompt	and	unified	development,	which	

will	ultimately	benefit	the	general	public,	

who	will	enjoy	a	better	quality	of	life	as	5G	

becomes	a	part	of	their	daily	life.
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ก้้าวสำำาคััญของคัวามร่่วมมือ
จาก้ทุุก้ภาคัสำ่วน 

 สมาคมวิชื่าการ็ด้านเทั้คโนโลย้และ
นวัตกร็ร็มโทั้ร็คมนาคม หรื็อ TITA ก่อตั�งข้ึ้�น
เพ้ื้�อยกร็ะดับความร้้็ในวงการ็อุตสาหกร็ร็ม
โทั้ร็คมนาคมและมาตร็ฐานผลิตภัณฑ์์ ใน
ป็ร็ะเทั้ศไทั้ยและขึ้ยายผลไป็ส่้ร็ะดับสากลต่อไป็ 
โดยป็ร็ะสานความร็่วมม่อขึ้อง 4 หน่วยงาน
หลัก ได้แก่ ภาควิชื่าการ็ นำาโดยภาควิชื่า
วิศวกร็ร็มโทั้ร็คมนาคม คณะวิศวกร็ร็ม-
ศาสตร็์ มหาวิทั้ยาลัยเทั้คโนโลย้มหานคร็ 
ผ้้ผลิตสายเคเบิลชื่ั�นนำา อาทั้ิ บร็ิษััทั้ สยาม 
ไฟเบอร็์ อ๊อพื้ติคส์, ไทั้ย ไฟเบอร็์ออฟติค, 
เอชื่บ้ซ้ี เทั้เลคอม ผ้้ให้บริ็การ็เครื็อข่ึ้ายทัั้�งภาครั็ฐ
และเอกชื่น ได้แก่ ทั้้โอทั้้ และทั้ร็้ และทั้้�ป็ร็้กษัา
ด้านวัสดุโดยเอสซี้จำ้

An important step in the 
multilateral collaboration

 The Telecommunication Innovation
and Technology Academic Association 
(TITA) has been established to enhance 
the knowledge base of the telecom-
munications industry and elevate the 
standards of related products in Thailand 
and, in the future, on an international 
level. It is a collaborative initiative 
consisting of four major components: 
academic teams, led by the Telecom-
munications Engineering Department, 
the Faculty of Engineering, Mahanakorn 
University of Technology; leading 
cable manufacturers, including Siam 
Fiber Optics, Thai Fiber Optics and 
HBC Telecom; public and private 
operators, such as TOT and TRUE; 
and material consultant, SCG.

คุุณถวิิพัฒน์ ก�อนคุำา 
Cable Business Manager 
ธุุรูกิัจำเคมิคอิลส์่ เอิส่ซีีจีำ

Taviphat Konkhum 
Cable Business Manager
Chemicals Business, SCG

SCG - ผู้้�ผู้ล์ตเม็ดพลาสต์ก
           สำาห้รับสาย์เคุเบ์ล
SCG – Manufacturer of plastic     
           resin for cables

	 คืวามเปล่�ยนแปลงท่ั่�เห็นได้�ช่ด้เจนเป็นร้ปธิรรม

จากการพ่ฒนา	5G	นอกจากเรื�องสูายเคืเบ่ล

สูำาหร่บต่้ด้ต่้�งบนเสูาไฟฟ้าก็คืือโคืรงการนำาสูาย

สู่ญญาณลงใต้�ด่้นข้องกรุงเทั่พมหานคืร	ท่ั่มงาน

ข้องเอสูซ่ึ่จ่เองได้�เร่งศ้กษาข้�อม้ลจากผู้้�วางระบบ

การต่้ด้ต่้�งสูาย	จนสูามารถีพ่ฒนาเม็ด้พลาสูต่้ก

ทั่่ �เหมาะสูมก่บการใช�งาน	5G	ต้อบโจทั่ย์

คืุณสูมบ่ต้่ทั่่�ทัุ่กฝ่่ายใน	Value	Chain	

	 “ในอนาคืต้สูายเคืเบ่ลในกรุงเทั่พจะถ้ีกนำา

ลงใต้�ด้่นทั่่�งหมด้	ซึ่้�งจะช่วยแก�ปัญหาจำานวน

การแข้วนสูายเคืเบ่ลท่ั่�จำาก่ด้โด้ยพื�นท่ั่�และนำ�าหน่ก

ทั่่�เสูาร่บได้�	 การย�ายสูายเคืเบ่ลลงใต้�ด้่นจะใช�

ระบบการเด่้นสูายผู่้านท่ั่อร�อยสูาย	(Microduct)

ซ้ึ่�งต้�องใช�สูายเคืเบ่ลท่ั่�ม่ข้นาด้เล็กลงเพื�อให�ร�อย

ผู่้านท่ั่อด้�วยว่ธ่ิ	Air	Blow	หรือการใช�ลมเป่าสูาย

เข้�าไปในทั่่อได้�	ว่ธ่ิน่�จะทั่ำาให�สูามารถีต้่ด้ต้่�งได้�

ง่ายและรวด้เร็ว	โด้ยคุุณสมีบััติั้ขึ้องสายเคุเบิัลื

ที่่�เหมีาะสมีตั้้องมี่คุวัามีบัาง แตั้่แขึ้็งแรง 

นำ�าหนักเบัา แลืะสามีารถบัรรจุป้ริมีาณใยแก้วั

นำาแสงไดุ้มีาก” 

 

	 “เอสูซ่ึ่จ่นำาเอาข้�อม้ลคืวามต้�องการข้องทุั่ก

ภาคืสู่วนมาเป็นโจทั่ย์ในการนำาไปพ่ฒนาว่สูดุ้

สูำาหร่บผู้ล่ต้สูายเคืเบ่ล	รวมถ้ีงต่้อยอด้ไปย่งการ

ผู้ล่ต้ว่สูดุ้สูำาหร่บอุปกรณ์อื�น	ๆ 	เช่น	ท่ั่อร�อยสูาย	

(Microduct)	ซ้ึ่�งต้�องการคืวามเหน่ยวและทั่นทั่าน	

เพราะต้�องฝั่งอย่้ใต้�ด่้น	และการต่้ด้ต่้�งต้�องม่การ

เจาะและลาก	และการพ่ฒนาว่สูดุ้สูำาหร่บหุ�มสูาย

ไมโคืรเคืเบ่ล	(Jacketing)	ซึ่้�งทั่่�งหมด้เราต้�อง

โฟก่สูไปทั่่�อายุการใช�งานทั่่�ยาวนาน	คืวาม

ปลอด้ภ่ยก่นการลามไฟ	และต้�องเหมาะสูมต่้อ

สูภาวะแวด้ล�อมข้องเมืองร�อน”

	 จากการท่ั่�ทุั่กฝ่่ายใน	Value	Chain	ข้องวงการ

โทั่รคืมนาคืมประเทั่ศไทั่ยได้�แบ่งปันองค์ืคืวามร้�	

แลกเปล่�ยนประสูบการณ์	และระด้มสูมองเพื�อ

ยกระด่้บมาต้รฐานและคืวามสูามารถีข้องวงการ

โทั่รคืมนาคืมไทั่ยให�ท่ั่ด้เท่ั่ยมในระด่้บนานาชาต่้	

ทั่ำาให�ทั่ราบคืวามต้�องการใช�งานข้องแต่้ละภาคื

สู่วนได้�อย่างช่ด้เจน	การพ่ฒนาจ้งด้ำาเน่นไปได้�

	 Among	 the	changes	accompanying	

the	advent	of	5G	is	the	undergrounding	of	

overhead	cables	in	Bangkok.	From	a	very	early	

stage,	SCG’s	team	got	in	touch	with	the	

installation	team	to	learn	more	about	the	

initiative	and	successfully	developed	a	plastic	

resin	suitable	for	5G	cables,	with	properties	

meeting	the	requirements	of	all	parties	in	

the	value	chain.		

อย่างรวด้เร็วและเป็นไปในทั่่ศทั่างเด้่ยวก่น	

ผู้ลประโยชน์ทั่�ายสุูด้จ้งเป็นข้องประชาชนผู้้�ใช�

บร่การ	พร�อมก่บการยกระด่้บคุืณภาพช่ว่ต้ให�ก่บ

ประชาชนชาวไทั่ยผู่้านเทั่คืโนโลย่	5G	ท่ั่�กำาล่งจะ

เข้�ามาเป็นสู่วนหน้�งในช่ว่ต้ประจำาว่นข้องคืนไทั่ย

ทัุ่กคืน

 

	 “In	the	future,	all	cables	in	Bangkok	will	

be	 taken	 underground,	which	will	 help	

circumvent	the	limitations	of	space	and	weight	

faced	by	overhead	cables.	To	install	cables	

underground,	 they	 are	 air-blown	 into	

microducts,	 which	 is	 the	 easiest	 and	

fastest	method.	However,	this	means	that	

the cables have to be small enough to enter 

microducts and must be thin, strong, 

lightweight, and capable of carrying a large 

number of fiber optic cables.”

	 “SCG	compiled	the	requirements	of	all	

parties	to	inform	the	development	of	the	

materials	for	cabling	and	other	equipment,	

such	as	microducts,	which	need	to	be	tough	

and	durable	because	they	are	not	only	buried	

underground	but	are	drilled	into	and	dragged	

around,	 as	well	 as	 jacketing.	 For	 these	

materials,	we	focused	on	achieving	long	

product	lifetime,	safety,	fire	retardation,	and	

suitability	for	use	in	the	tropical	weather.”

	 Aimed	at	elevating	the	standards	and	

capability	 of	 Thailand’s	 telecommuni-

cations	industry,	the	exchange	of	experience	

and	know-how	among	all	players	in	the	value	

chain	has	made	it	possible	to	clearly	identify	

the	needs	of	each	sector.	This	has	led	to	

a	prompt	and	unified	development,	which	

will	ultimately	benefit	the	general	public,	

who	will	enjoy	a	better	quality	of	life	as	5G	

becomes	a	part	of	their	daily	life.
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	 การคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบุ้คุ้คุ้ล	(Personal	Data	

Protection)	และคุ้วามเป็็นส่่วนตััว	(Privacy)	เป็็นเร่�อง

ท่ี่�กำาลังได้�รับุคุ้วามส่นใจเป็็นอย่่างมากในช่่วงน่�ทัี่�งใน

ด้�านเที่คุ้โนโลย่่ที่่�ผูู้�คุ้นเร่�มตัระหนักถึึงการถึูกร้กลำ�า

คุ้วามเป็็นส่่วนตััวมากข้้�น	ไม่ว่าจะเป็็น	Big	Data,	Data	

Tracking,	 Facial	Recognition	Surveillance	

หร่อในด้�านกฎหมาย่	เร่�มมาจากที่างย้่โรป็ท่ี่�ออกกฎหมาย่

คุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบุ้คุ้คุ้ล	 หร่อ	 General	 Data	

Protection	Regulation	(GDPR)	ตัามมาด้�วย่อ่ก

หลาย่ป็ระเที่ศที่่�ออกกฎหมาย่ในลักษณะเด้่ย่วกัน	

ยุุคแห่่งการคุ�มครองข้�อมูลส่่วนบุุคคล

	 As	personal	data	protection	and	privacy	

have	in	recent	years	emerged	as	a	major	topic	

of	concern,	people	have	grown	increasingly	

wary	of	technologies	that	may	be	invading	

their	privacy,	including	big	data,	data	tracking,	

and	facial	recognition	surveillance.	In	response,	

the	European	Union	has	issued	the	General	

Data	Protection	Regulation	(GDPR)	followed	

by	other	countries	and	governing	bodies	issuing	

similar	types	of	regulations,	while	Thailand	

has	passed	 the	Personal Data Protection 
Act B.E. 2562,	set	to	become	effective	from	
May	27,	2020.	

	 With	increased	protection	over	personal	

data,	 coupled	with	 a	 shift	 in	 consumer	

behavior,	 it	 appears	 that	 people	 are	

becoming	more	 aware	 of	 their	 rights	 to	

privacy	than	ever.

	 For	 instance,	when	 a	 company	 calls	

consumers	to	introduce	new	promotions,	

not	only	can	they	say	they’re	not	interested,	

but	now	they	can	also	ask	where	the	company	

obtains	their	personal	information,	how	the	

company	uses	this	information,	and	can	even	

lodge	a	complaint.	Therefore,	it	is	vital	that	

businesses	exercise	greater	caution	when	

utilizing	personal	data.

	 ส่ำาหรับุป็ระเที่ศไที่ย่นั�นก็ม่การป็ระกาศพระราช
บััญญัติิคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ล พ.ศ. 2562	ซึ่ึ�ง
กำาลังจะม่ผู้ลใช่�บัุงคัุ้บุในวันท่ี่�	27	พฤษภาคุ้ม	2563	น่�แล�ว

 

	 การท่ี่�กฎหมาย่คุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบุ้คุ้คุ้ลจะม่การ

รองรับุส่ิที่ธิิข้องเจ�าข้องข้�อมูลส่่วนบุ้คุ้คุ้ลมากข้้�น	

ป็ระกอบุกับุพฤติักรรมข้องผูู้�บุร่โภคุ้ท่ี่�เป็ล่�ย่นแป็ลงไป็	

ที่ำาให�ผูู้�บุร่โภคุ้ตัระหนักและให�คุ้วามส่ำาคัุ้ญกับุคุ้วามเป็็น

ส่่วนตััวข้องตันเองมากข้้�น

	 ตััวอย่่างเช่่น	การที่่�ที่างธิ้รกิจโที่รศัพที่์ตัิด้ตั่อ

ผูู้�บุร่โภคุ้เพ่�อแนะนำาโป็รโมช่ัน	หากผูู้�บุร่โภคุ้ไม่ส่นใจ	

นอกจากการตัอบุป็ฏิิเส่ธิว่าไม่ส่นใจแล�วผูู้�บุร่โภคุ้ยั่ง

ส่ามารถึส่อบุถึามกลับุได้�ว่าผูู้�ติัด้ต่ัอได้�ข้�อมูลข้องเข้า

มาจากไหน	ใช่�ข้�อมูลเพ่�อติัด้ต่ัอเข้าได้�อย่่างไร	และยั่ง

ส่ามารถึร�องเรีย่นได้�อ่กด้�วย่	จึงถึือเป็็นเร่�องส่ำาคุ้ัญ

อย่่างยิ่�งท่ี่�ธ้ิรกิจต่ัาง	ๆ	ตั�องให�คุ้วามส่ำาคัุ้ญเร่�องการนำา

ข้�อมูลส่่วนบุ้คุ้คุ้ลมาใช่�ป็ระโย่ช่น์ตั่าง	ๆ	มากข้้�น

ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้�องกี่ับกี่ฎหมายคุ้้�มคุ้รอง
ข้�อม้ลส่่วนบ้คุ้คุ้ลฉบับน่�

	 ธุุรกิิจทุุกิประเภทุ	หากิมีีกิารเก็ิบ	กิารใช้้	หรือ

กิารเผยแพร่ข้้อมูีลอะไรก็ิตามีทีุ�สามีารถเชื้�อมีโยง

กัิบบุคคลใด	ๆ 	เช่้น	ชื้�อ	นามีสกุิล	ทีุ�อยู่	เบอร์โทุรศััพท์ุ

อีเมีล	IP	Address	ลายนิ�วมีือ	ศัาสนา	หรือทุี�

เรียกิกัินว่า	“ข้้อมูีลส่วนบุคคล”	ธุุรกิิจนั�นต้องให้

ความีสนใจและต้องปฎิิบัติตามีกิฎิหมีายนี�

Who should be concerned
about this law?

	 Any	businesses	that	store,	use,	or	transfer	

personal	 data,	 i.e.	 any	 information	 that	

can	be	linked	to	any	specific	individual,	

such	as	their	first	name,	last	name,	address,	

email	 address,	 IP	 address,	 fingerprints,	

and	religion,	must	all	comply	with	this	law.
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	 การคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบุ้คุ้คุ้ล	(Personal	Data	

Protection)	และคุ้วามเป็็นส่่วนตััว	(Privacy)	เป็็นเร่�อง

ท่ี่�กำาลังได้�รับุคุ้วามส่นใจเป็็นอย่่างมากในช่่วงน่�ทัี่�งใน

ด้�านเที่คุ้โนโลย่่ที่่�ผูู้�คุ้นเร่�มตัระหนักถึึงการถึูกร้กลำ�า

คุ้วามเป็็นส่่วนตััวมากข้้�น	ไม่ว่าจะเป็็น	Big	Data,	Data	

Tracking,	 Facial	Recognition	Surveillance	

หร่อในด้�านกฎหมาย่	เร่�มมาจากที่างย้่โรป็ท่ี่�ออกกฎหมาย่

คุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบุ้คุ้คุ้ล	 หร่อ	 General	 Data	

Protection	Regulation	(GDPR)	ตัามมาด้�วย่อ่ก

หลาย่ป็ระเที่ศที่่�ออกกฎหมาย่ในลักษณะเด้่ย่วกัน	

ยุุคแห่่งการคุ�มครองข้�อมูลส่่วนบุุคคล

	 As	personal	data	protection	and	privacy	

have	in	recent	years	emerged	as	a	major	topic	

of	concern,	people	have	grown	increasingly	

wary	of	technologies	that	may	be	invading	

their	privacy,	including	big	data,	data	tracking,	

and	facial	recognition	surveillance.	In	response,	

the	European	Union	has	issued	the	General	

Data	Protection	Regulation	(GDPR)	followed	

by	other	countries	and	governing	bodies	issuing	

similar	types	of	regulations,	while	Thailand	

has	passed	 the	Personal Data Protection 
Act B.E. 2562,	set	to	become	effective	from	
May	27,	2020.	

	 With	increased	protection	over	personal	

data,	 coupled	with	 a	 shift	 in	 consumer	

behavior,	 it	 appears	 that	 people	 are	

becoming	more	 aware	 of	 their	 rights	 to	

privacy	than	ever.

	 For	 instance,	when	 a	 company	 calls	

consumers	to	introduce	new	promotions,	

not	only	can	they	say	they’re	not	interested,	

but	now	they	can	also	ask	where	the	company	

obtains	their	personal	information,	how	the	

company	uses	this	information,	and	can	even	

lodge	a	complaint.	Therefore,	it	is	vital	that	

businesses	exercise	greater	caution	when	

utilizing	personal	data.

	 ส่ำาหรับุป็ระเที่ศไที่ย่นั�นก็ม่การป็ระกาศพระราช
บััญญัติิคุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบั้คุ้คุ้ล พ.ศ. 2562	ซึ่ึ�ง
กำาลังจะม่ผู้ลใช่�บัุงคัุ้บุในวันท่ี่�	27	พฤษภาคุ้ม	2563	น่�แล�ว

 

	 การท่ี่�กฎหมาย่คุ้้�มคุ้รองข้�อมูลส่่วนบุ้คุ้คุ้ลจะม่การ

รองรับุส่ิที่ธิิข้องเจ�าข้องข้�อมูลส่่วนบุ้คุ้คุ้ลมากข้้�น	

ป็ระกอบุกับุพฤติักรรมข้องผูู้�บุร่โภคุ้ท่ี่�เป็ล่�ย่นแป็ลงไป็	

ที่ำาให�ผูู้�บุร่โภคุ้ตัระหนักและให�คุ้วามส่ำาคัุ้ญกับุคุ้วามเป็็น

ส่่วนตััวข้องตันเองมากข้้�น

	 ตััวอย่่างเช่่น	การที่่�ที่างธิ้รกิจโที่รศัพที่์ตัิด้ตั่อ

ผูู้�บุร่โภคุ้เพ่�อแนะนำาโป็รโมช่ัน	หากผูู้�บุร่โภคุ้ไม่ส่นใจ	

นอกจากการตัอบุป็ฏิิเส่ธิว่าไม่ส่นใจแล�วผูู้�บุร่โภคุ้ยั่ง

ส่ามารถึส่อบุถึามกลับุได้�ว่าผูู้�ติัด้ต่ัอได้�ข้�อมูลข้องเข้า

มาจากไหน	ใช่�ข้�อมูลเพ่�อติัด้ต่ัอเข้าได้�อย่่างไร	และยั่ง

ส่ามารถึร�องเรีย่นได้�อ่กด้�วย่	จึงถึือเป็็นเร่�องส่ำาคุ้ัญ

อย่่างยิ่�งท่ี่�ธ้ิรกิจต่ัาง	ๆ	ตั�องให�คุ้วามส่ำาคัุ้ญเร่�องการนำา

ข้�อมูลส่่วนบุ้คุ้คุ้ลมาใช่�ป็ระโย่ช่น์ตั่าง	ๆ	มากข้้�น

ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้�องกี่ับกี่ฎหมายคุ้้�มคุ้รอง
ข้�อม้ลส่่วนบ้คุ้คุ้ลฉบับน่�

	 ธุุรกิิจทุุกิประเภทุ	หากิมีีกิารเก็ิบ	กิารใช้้	หรือ

กิารเผยแพร่ข้้อมูีลอะไรก็ิตามีทีุ�สามีารถเชื้�อมีโยง

กัิบบุคคลใด	ๆ 	เช่้น	ชื้�อ	นามีสกุิล	ทีุ�อยู่	เบอร์โทุรศััพท์ุ

อีเมีล	IP	Address	ลายนิ�วมีือ	ศัาสนา	หรือทุี�

เรียกิกัินว่า	“ข้้อมูีลส่วนบุคคล”	ธุุรกิิจนั�นต้องให้

ความีสนใจและต้องปฎิิบัติตามีกิฎิหมีายนี�

Who should be concerned
about this law?

	 Any	businesses	that	store,	use,	or	transfer	

personal	 data,	 i.e.	 any	 information	 that	

can	be	linked	to	any	specific	individual,	

such	as	their	first	name,	last	name,	address,	

email	 address,	 IP	 address,	 fingerprints,	

and	religion,	must	all	comply	with	this	law.
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ส่่�งที่่�เปล่�ยนแปลงไป 

	 กิฎิหมีายคุ้มีครองข้้อมูีลส่วนบุคคลได้เปลี�ยน

แนวปฏิิบัติในกิารใช้้ข้้อมูีลส่วนบุคคลข้องภาค

ธุุรกิิจ	ดังนี�

	 •	 ไมี่สามีารถเกิ็บ	 ใช้้	หรือเผยแพร่	 (กิาร-

ประมีวลผล)	ข้้อมีูลส่วนบุคคลอย่างอิสระเสรี

ได้อีกิต่อไป	แต่จะสามีารถทุำาได้ต่อเมืี�อเข้้าเงื�อนไข้

ตามีทีุ�กิฎิหมีายกิำาหนด	(Legal	Basis)	เทุ่านั�น		

	 •	ต้องมีีความีโปร่งใส	คือ	ต้องให้ข้้อมีูล

เกิี�ยวกิับกิารประมีวลผลข้้อมีูลส่วนบุคคลกิับ

ผู้บริโภคหรือเจ้าข้องข้้อมีูลส่วนบุคคลอย่าง

เพียงพอตามีทีุ�กิฎิหมีายกิำาหนด	เช่้น	เก็ิบข้้อมูีล

อะไรไปบ้าง	เก็ิบไปใช้้ทุำาอะไร	เก็ิบนานแค่ไหนและ

เจ้าข้องข้้อมูีลส่วนบุคคลจะใช้้สิทุธิุตามีกิฎิหมีาย

ได้อย่างไร	

	 •	 ไมี่สามีารถเกิ็บข้้อมีูลส่วนบุคคลไว้ได้

ตลอดกิาลอย่างทุี�เคยทุำา	แต่ต้องลบเมีื�อหมีด

ความีจำาเป็นในกิารใช้้งานแล้ว

What are the changes?

 The	new	personal	data	protection	law	

entails	the	following	changes	in	the	personal	

data	usage	protocol	for	the	business	sector.

	 •	The	collection,	storage,	use,	and	transfer	

(processing)	of	personal	data	can	no	longer

be	conducted	freely	and	is	permissible	only	

on	a	legal	basis.

	 •	Personal	data	must	be	processed	

transparently.	That	is,	sufficient	information	

about	personal	data	processing	must	be	

provided	to	consumers	or	data	subjects	

as	required	by	the	law,	such	as	the	type	of	

data	stored,	data	usage,	storage	duration,	

and	the	legal	rights	of	the	data	subjects.

	 •	Personal	data	can	no	longer	be	stored	

indefinitely	and	must	be	deleted	once	there	

is	no	need	for	it	anymore.

ปฏ่ิบัต่ิอย่างไรให�เป็นไปติามกี่ฎหมาย 

	 1.ก่ิอนกิารประมีวลผลข้้อมูีลส่วนบุคคล	ต้อง

ระบุให้ได้ว่ากิารประมีวลผลนั�นเข้้าเงื�อนไข้ทุาง

กิฎิหมีาย	หรือ	Legal	basis	ข้้อใด	เช่้น	มีีความี

จำาเป็นต้องใช้้ข้้อมีูลช้ื�อ	ทุี�อยู่	เพื�อส่งสินค้า

ให ้กิ ับล ูกิค ้า	 เป ็นกิารใช้ ้	 Legal	 Basis	

เรื�องกิารปฏิิบัติตามีสัญญา	

	 2.จัดทุำาเอกิสารเกิี�ยวกิับกิารประมีวลผล

ข้้อมูีลส่วนบุคคล	(Privacy	Notice)	เพื�อแจ้งให้

เจ้าข้องข้้อมีูลส่วนบุคคลทุราบกิ่อนกิารเกิ็บ

ข้้อมูีลส่วนบุคคลนั�น	ๆ 	โดยเนื�อหา	Privacy	Notice	

ต้องมีีรายกิารตามีทุี�กิฎิหมีายกิำาหนด	 เช้่น	

เก็ิบข้้อมูีลส่วนบุคคลอะไรบ้าง	ใช้้ทุำาอะไรบ้าง	

จะลบเมีื�อไร	

	 3.จัดทุำาบันทุึกิกิารประมีวลผลข้้อมีูลส่วน

บุคคล	(Record	of	Processing:	RoP)	เพื�อให้

เจ้าข้องข้้อมูีลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าทีุ�สามีารถ

ตรวจสอบได้โดยมีีรายกิารตามีทีุ�กิฎิหมีายกิำาหนด	

	 4.จัดให้มีีช่้องทุางเพื�อให้เจ้าข้องข้้อมูีลส่วน

บุคคลสามีารถติดต่อเพื�อข้อใช้้สิทุธิุตามีกิฎิหมีาย

	 5.หากิข้้อมูีลส่วนบุคคลรั�วไหล	ต้องแจ้งเหตุ

ดังกิล่าวให้กัิบสำานักิงานคณะกิรรมีกิารคุ้มีครอง

ข้้อมีูลส่วนบุคคลทุราบภายใน	72	ช้ั�วโมีง

	 6.	ดำาเนินกิารตามีทีุ�กิฎิหมีายกิำาหนดอื�น	ๆ 	

เช่้น	จัดให้มีีมีาตรกิารรักิษาความีมัี�นคงปลอดภัย

ทีุ�เหมีาะสมี	ทุำาข้้อตกิลงกัิบผู้ทีุ�รับข้้อมูีลส่วนบุคคล

ไปดำาเนินกิารต่อ	ดำาเนินกิารตามีกิฎิหมีายเมืี�อ

ต้องส่งข้้อมีูลไปต่างประเทุศั 

	 4.Provide	channels	through	which	data	

subjects	may	contact	to	exercise	their	legal	

rights.

	 5.Report	any	data	leakage	or	breach	

to	the	Office	of	Personal	Data	Protection	

Commission	within	72	hours.	

	 6.Comply	with	other	legal	requirements,	

such	as	putting	in	place	appropriate	security	

measures,	 signing	 an	 agreement	 with	

third-party	data	processors,	and	abiding	by	

the	law	upon	transferring	personal	data	to	

an	overseas	party.	

	 As	shown	above,	full	compliance	with	

the	personal	data	protection	law	requires	

not	only	effective	personal	data	management	

systems	but	 also	 the	 awareness	 of	 all	

employees	of	the	company.	Any	violation	can	

result	in	a	fine	of	1-5	million	baht	as	well	as	

criminal	penalties.

	 จากิทีุ�กิล่าวมีาข้้างต้น	กิารปฎิิบัติตามีกิฎิหมีาย

คุ้มีครองข้้อมูีลส่วนบุคคลจะครบถ้วนได้นั�น	ธุุรกิิจ

จะต้องมีีระบบบริหารจัดกิารข้้อมูีลส่วนบุคคลทีุ�ดี	

รวมีทัุ�งทุุกิคนในบริษัทุจะต้องมีีความีตระหนักิ

ในเรื�องนี�	กิารปฏิิบัติไม่ีถูกิต้องมีีโทุษปรับตั�งแต่	

1	–	5	ล้านบาทุ	รวมีทัุ�งมีีโทุษทุางอาญาอีกิด้วย

How to comply with the law?

	 1.Identify	the	legal	basis	with	which	to	

process	any	personal	data.	For	instance,	

when	you	are	making	a	delivery	to	a	customer,	

the	legal	basis	for	processing	their	name	and	

address	is	the	performance	of	a	contract.	

	 2.Create	and	show	a	privacy	notice	to	

the	data	subjects	before	storing	their	data.	

The	privacy	notice	must	include	items	required	

by	the	law,	such	as	what	categories	of	data	

are	obtained,	what	the	data	is	used	for,	and	

when	it	will	be	deleted.

	 3.Create	a	“Record	of	Processing”	(RoP)	

that	can	be	presented	to	data	subjects	and	

relevant	authorities	when	requested	and	

contains	all	items	required	by	the	laws.	
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ส่่�งที่่�เปล่�ยนแปลงไป 

	 กิฎิหมีายคุ้มีครองข้้อมูีลส่วนบุคคลได้เปลี�ยน

แนวปฏิิบัติในกิารใช้้ข้้อมูีลส่วนบุคคลข้องภาค

ธุุรกิิจ	ดังนี�

	 •	 ไมี่สามีารถเกิ็บ	 ใช้้	หรือเผยแพร่	 (กิาร-

ประมีวลผล)	ข้้อมีูลส่วนบุคคลอย่างอิสระเสรี

ได้อีกิต่อไป	แต่จะสามีารถทุำาได้ต่อเมืี�อเข้้าเงื�อนไข้

ตามีทีุ�กิฎิหมีายกิำาหนด	(Legal	Basis)	เทุ่านั�น		

	 •	ต้องมีีความีโปร่งใส	คือ	ต้องให้ข้้อมีูล

เกิี�ยวกิับกิารประมีวลผลข้้อมีูลส่วนบุคคลกิับ

ผู้บริโภคหรือเจ้าข้องข้้อมีูลส่วนบุคคลอย่าง

เพียงพอตามีทีุ�กิฎิหมีายกิำาหนด	เช่้น	เก็ิบข้้อมูีล

อะไรไปบ้าง	เก็ิบไปใช้้ทุำาอะไร	เก็ิบนานแค่ไหนและ

เจ้าข้องข้้อมูีลส่วนบุคคลจะใช้้สิทุธิุตามีกิฎิหมีาย

ได้อย่างไร	

	 •	 ไมี่สามีารถเกิ็บข้้อมีูลส่วนบุคคลไว้ได้

ตลอดกิาลอย่างทุี�เคยทุำา	แต่ต้องลบเมีื�อหมีด

ความีจำาเป็นในกิารใช้้งานแล้ว

What are the changes?

 The	new	personal	data	protection	law	

entails	the	following	changes	in	the	personal	

data	usage	protocol	for	the	business	sector.

	 •	The	collection,	storage,	use,	and	transfer	

(processing)	of	personal	data	can	no	longer

be	conducted	freely	and	is	permissible	only	

on	a	legal	basis.

	 •	Personal	data	must	be	processed	

transparently.	That	is,	sufficient	information	

about	personal	data	processing	must	be	

provided	to	consumers	or	data	subjects	

as	required	by	the	law,	such	as	the	type	of	

data	stored,	data	usage,	storage	duration,	

and	the	legal	rights	of	the	data	subjects.

	 •	Personal	data	can	no	longer	be	stored	

indefinitely	and	must	be	deleted	once	there	

is	no	need	for	it	anymore.

ปฏ่ิบัต่ิอย่างไรให�เป็นไปติามกี่ฎหมาย 

	 1.ก่ิอนกิารประมีวลผลข้้อมูีลส่วนบุคคล	ต้อง

ระบุให้ได้ว่ากิารประมีวลผลนั�นเข้้าเงื�อนไข้ทุาง

กิฎิหมีาย	หรือ	Legal	basis	ข้้อใด	เช่้น	มีีความี

จำาเป็นต้องใช้้ข้้อมีูลช้ื�อ	ทุี�อยู่	เพื�อส่งสินค้า

ให ้กิ ับล ูกิค ้า	 เป ็นกิารใช้ ้	 Legal	 Basis	

เรื�องกิารปฏิิบัติตามีสัญญา	

	 2.จัดทุำาเอกิสารเกิี�ยวกิับกิารประมีวลผล

ข้้อมูีลส่วนบุคคล	(Privacy	Notice)	เพื�อแจ้งให้

เจ้าข้องข้้อมีูลส่วนบุคคลทุราบกิ่อนกิารเกิ็บ

ข้้อมูีลส่วนบุคคลนั�น	ๆ 	โดยเนื�อหา	Privacy	Notice	

ต้องมีีรายกิารตามีทุี�กิฎิหมีายกิำาหนด	 เช้่น	

เก็ิบข้้อมูีลส่วนบุคคลอะไรบ้าง	ใช้้ทุำาอะไรบ้าง	

จะลบเมีื�อไร	

	 3.จัดทุำาบันทุึกิกิารประมีวลผลข้้อมีูลส่วน

บุคคล	(Record	of	Processing:	RoP)	เพื�อให้

เจ้าข้องข้้อมูีลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าทีุ�สามีารถ

ตรวจสอบได้โดยมีีรายกิารตามีทีุ�กิฎิหมีายกิำาหนด	

	 4.จัดให้มีีช่้องทุางเพื�อให้เจ้าข้องข้้อมูีลส่วน

บุคคลสามีารถติดต่อเพื�อข้อใช้้สิทุธิุตามีกิฎิหมีาย

	 5.หากิข้้อมูีลส่วนบุคคลรั�วไหล	ต้องแจ้งเหตุ

ดังกิล่าวให้กัิบสำานักิงานคณะกิรรมีกิารคุ้มีครอง

ข้้อมีูลส่วนบุคคลทุราบภายใน	72	ช้ั�วโมีง

	 6.	ดำาเนินกิารตามีทีุ�กิฎิหมีายกิำาหนดอื�น	ๆ 	

เช่้น	จัดให้มีีมีาตรกิารรักิษาความีมัี�นคงปลอดภัย

ทีุ�เหมีาะสมี	ทุำาข้้อตกิลงกัิบผู้ทีุ�รับข้้อมูีลส่วนบุคคล

ไปดำาเนินกิารต่อ	ดำาเนินกิารตามีกิฎิหมีายเมืี�อ

ต้องส่งข้้อมีูลไปต่างประเทุศั 

	 4.Provide	channels	through	which	data	

subjects	may	contact	to	exercise	their	legal	

rights.

	 5.Report	any	data	leakage	or	breach	

to	the	Office	of	Personal	Data	Protection	

Commission	within	72	hours.	

	 6.Comply	with	other	legal	requirements,	

such	as	putting	in	place	appropriate	security	

measures,	 signing	 an	 agreement	 with	

third-party	data	processors,	and	abiding	by	

the	law	upon	transferring	personal	data	to	

an	overseas	party.	

	 As	shown	above,	full	compliance	with	

the	personal	data	protection	law	requires	

not	only	effective	personal	data	management	

systems	but	 also	 the	 awareness	 of	 all	

employees	of	the	company.	Any	violation	can	

result	in	a	fine	of	1-5	million	baht	as	well	as	

criminal	penalties.

	 จากิทีุ�กิล่าวมีาข้้างต้น	กิารปฎิิบัติตามีกิฎิหมีาย

คุ้มีครองข้้อมูีลส่วนบุคคลจะครบถ้วนได้นั�น	ธุุรกิิจ

จะต้องมีีระบบบริหารจัดกิารข้้อมูีลส่วนบุคคลทีุ�ดี	

รวมีทัุ�งทุุกิคนในบริษัทุจะต้องมีีความีตระหนักิ

ในเรื�องนี�	กิารปฏิิบัติไม่ีถูกิต้องมีีโทุษปรับตั�งแต่	

1	–	5	ล้านบาทุ	รวมีทัุ�งมีีโทุษทุางอาญาอีกิด้วย

How to comply with the law?

	 1.Identify	the	legal	basis	with	which	to	

process	any	personal	data.	For	instance,	

when	you	are	making	a	delivery	to	a	customer,	

the	legal	basis	for	processing	their	name	and	

address	is	the	performance	of	a	contract.	

	 2.Create	and	show	a	privacy	notice	to	

the	data	subjects	before	storing	their	data.	

The	privacy	notice	must	include	items	required	

by	the	law,	such	as	what	categories	of	data	

are	obtained,	what	the	data	is	used	for,	and	

when	it	will	be	deleted.

	 3.Create	a	“Record	of	Processing”	(RoP)	

that	can	be	presented	to	data	subjects	and	

relevant	authorities	when	requested	and	

contains	all	items	required	by	the	laws.	
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	 “โครงการอยู่่�ดีี	รำ�ารวยู่	ปลู่กกลู้วยู่กับเอสซีีจีี”	

เพ่ื่�อกลู่�มผู้่้พิื่การ	ตำำาบลูนิิคมพัื่ฒนิา	จัีงหวัดีระยู่อง	

เร่�มตำ้นิบนิผู้ืนิดีินิแห้งแลู้งที่ี�แม้แตำ�เหลู�าวัชพื่่ชก็ยู่ังไม�

อาจีเตำิบโตำไดี้	แตำ�ดี้วยู่ความร�วมแรงร�วมใจีของของ

กลู่�มผู้่้พื่ิการในิพื่่�นิที่ี�	 ผู้่้ที่ี�ตำ้องการจีะพื่ัฒนิาตำนิเอง	

พัื่ฒนิาอาชีพื่	แลูะพื่นัิกงานิจิีตำอาสาของเอสซีีจีีทีี่�	ทีี่�มา

ช�วยู่กันิที่ำาให้ทีี่�ดิีนิรกร้างกลูายู่เป็นิแปลูงกลู้วยู่หอม

ทีี่�เติำบโตำออกผู้ลูได้ีอยู่�างงดีงาม	จีนิที่ำาให้ผู้่้คนิมีความ

หวังงอกงามตำามไปดี้วยู่

 

โครงการส่่งเส่ริมอาชีีพผู้้�พิการ
เปลี่ี�ยนพ้�นที่ี�รกร�างเป็นส่วนกลี่�วยหอม พร�อมต่่อยอดด�วยดิจิิที่ัลี่

	 “การท่ี่�โรงงานของเรามาต้ั้�งอยู่่�ท่ี่�ระยู่อง	ก็ถืือ

เป็็นภารกิจที่่�เราตั้้องดู่แลชุุมชุนรอบข้างดู้วยู่	

เพืื่�อให้้ชุุมชุนม่ความเป็็นอยู่่�ท่ี่�ดู่	ม่ชุ่วิตั้ท่ี่�เป็็นสุุข	

เอสุซ่ีจ่เน้นการให้้ความร้่แก�ชุุมชุนก�อน	เพืื่�อให้้เกิดู

ความยู่้�งยู่ืนในการสุร้างอาชุ่พื่	 เราสุน้บสุนุน

การจ้ดูต้ั้�งวิสุาห้กิจชุุมชุน	การคิดูค้นพ้ื่ฒนาสิุนค้า

ท่ี่�ม่เอกล้กษณ์์การยู่กระดู้บมาตั้รฐานการที่ำางาน	

คอยู่เติั้มองค์ความร้่	พื่าไป็ศึึกษาดู่งานเชืุ�อมโยู่ง

ไป็สุ่�เครือข�ายู่อื�น	ๆ	เพืื่�อให้้ชุุมชุนม่พ้ื่นธมิตั้รใน

การดูำาเนินงานตั้�อยู่อดูการที่ำาธุรกิจไป็ดู้วยู่ก้นไดู้”

	 โครงการอยู่่�ดู่	รำ�ารวยู่	ป็ล่กกล้วยู่ก้บเอสุซ่ีจ่	

ม่ท่ี่�มาจากการสุน้บสุนุนวิสุาห้กิจชุุมชุนแป็รร่ป็

กล้วยู่มาบชุล่ดู	ตั้ำาบลห้้วยู่โป่็ง	อำาเภอเมืองระยู่อง	

ซึี�งผลิตั้ภ้ณ์ฑ์์ชุุมชุนท่ี่�แป็รร่ป็จากกล้วยู่น้�นขายู่ดู่

จนกล้วยู่ห้อมที่่�เป็็นว้ตั้ถืุดูิบขาดูตั้ลาดู	เอสุซี่จ่

จึงสุร้างเครือข�ายู่พ้ื่นธมิตั้รว้ตั้ถุืดิูบในพืื่�นท่ี่�ใกล้เค่ยู่ง	

ดู้วยู่การแจกห้น�อกล้วยู่ให้้ชุุมชุนตั้�าง	ๆ 	จนกระท้ี่�ง

ไดู้มาเจอพื่ื�นที่่�แป็ลงให้ญ่�ขนาดู10	ไร�	ที่่�ยู่้ง

ไม�ไดู้ใชุ้ป็ระโยู่ชุน์ของกลุ�มผ้่พิื่การจ้งห้ว้ดูระยู่อง

ท่ี่�แม้สุภาพื่ของดิูนจะไม�พื่ร้อมสุำาห้ร้บการป็ล่ก

พื่ืชุในระยู่ะเริ�มตั้้น	แตั้�เอสุซี่จ่และกลุ�มผ่้พื่ิการ

ม้�นใจในศ้ึกยู่ภาพื่ของคน	และเชืุ�อม้�นว�าองค์ความร้่

และเที่คโนโลยู่่ท่ี่�เห้มาะสุมจะเข้ามาชุ�วยู่พ้ื่ฒนา

พื่ื�นที่่�น่�ไดู้

	 คุุณสมชาย	หงษ์์สุวรรณ	ผู้้�จััดการกิจัการเพื่่�อ
สังคุม	ธุุรกิจัเคุมิคุอลส์	เอสซีีจีั	เลู�าถึึงบที่บาที่แลูะความ
ตำั�งใจีของเอสซีีจีีในิการส�งเสร่มอาชีพื่แลูะค่ณภาพื่

ชีว่ตำทีี่�ดีีให้แก�ช่มชนิตัำ�งแตำ�วันิแรกทีี่�เข้ามายัู่งพ่ื่�นิทีี่�จัีงหวัดี

ระยู่อง	

	 The	“Growing	Banana	Plants	with	SCG”	

Project began in Nikhom Phatthana sub-district 

in Rayong, on a land so arid that even weeds 

could not grow but has now been transformed 

into a banana plantation that bears fruits and 

brings hope to the locals, thanks to the concerted 

efforts of the local residents with disabilities who 

seek to develop themselves and earn a livelihood, 

and SCG’s volunteers.

 Somchai Hongsuvarn, CSR Manager of 
Chemicals Business, SCG, told us about SCG’s 

determination to help create a livelihood and 

improve the quality of life in the area since 

the company’s very first day in Rayong.

 “Because our plants are in Rayong, it is 

our mission to take care of the communities 

around us and ensure that they have a good 

quality of life. We focus our efforts on educating 

them	first	 in	order	 to	create	sustainable	

livelihoods	and	encourage	them	to	establish	

community enterprises. In addition, we help 

them elevate their work standards, take them 

LIVELIHOOD DEVELOPMENT
PROJECT FOR DISABLED FARMERS
Transforming Arid Land into a Tech-Driven
Banana Plantation

on	 educational	 field	 trips,	 and	 connect	

them to other communities so that they 

have	partners	to	grow	their	business	with.”

	 The	“Growing	Banana	Plants	with	SCG”	

Project was conceived during SCG’s 

involvement with a community enterprise 

in	Map	Cha	Lut	in	Huay	Pong	sub-district,	

Rayong	that	produced	processed	banana	

products. As their products were so popular 

that	the	local	banana	growers	could	not	

keep up with the demand, SCG started 

distributing	 young	 banana	 shoots	 to	

communities in the vicinity in the hope of 

increasing	the	banana	supplies	and,	during	

that	process,	stumbled	upon	a	10	rai	plot	of	

unused	land	belonging	to	an	organization	for	

local	farmers	with	disabilities.	While	it	was	not	

readily	arable,	SCG	and	the	farmers	firmly	

believed	in	the	potential	and	knew	that	with	

knowledge and appropriate technology 

they could develop the land.

สมชาย หงษ์์สุวรรณ
ผู้้�จััดการกิจัการเพื่่�อสัังคม ธุุรกิจัเคมิคอลสั์ เอสัซีีจัี

Somchai Hongsuvarn
CSR Manager of Chemicals Business, SCG
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	 “โครงการอยู่่�ดีี	รำ�ารวยู่	ปลู่กกลู้วยู่กับเอสซีีจีี”	

เพ่ื่�อกลู่�มผู้่้พิื่การ	ตำำาบลูนิิคมพัื่ฒนิา	จัีงหวัดีระยู่อง	

เร่�มตำ้นิบนิผู้ืนิดีินิแห้งแลู้งที่ี�แม้แตำ�เหลู�าวัชพื่่ชก็ยู่ังไม�

อาจีเตำิบโตำไดี้	แตำ�ดี้วยู่ความร�วมแรงร�วมใจีของของ

กลู่�มผู้่้พื่ิการในิพื่่�นิที่ี�	 ผู้่้ที่ี�ตำ้องการจีะพื่ัฒนิาตำนิเอง	

พัื่ฒนิาอาชีพื่	แลูะพื่นัิกงานิจิีตำอาสาของเอสซีีจีีทีี่�	ทีี่�มา

ช�วยู่กันิที่ำาให้ทีี่�ดิีนิรกร้างกลูายู่เป็นิแปลูงกลู้วยู่หอม

ทีี่�เติำบโตำออกผู้ลูได้ีอยู่�างงดีงาม	จีนิที่ำาให้ผู้่้คนิมีความ

หวังงอกงามตำามไปดี้วยู่

 

โครงการส่่งเส่ริมอาชีีพผู้้�พิการ
เปลี่ี�ยนพ้�นที่ี�รกร�างเป็นส่วนกลี่�วยหอม พร�อมต่่อยอดด�วยดิจิิที่ัลี่

	 “การท่ี่�โรงงานของเรามาต้ั้�งอยู่่�ท่ี่�ระยู่อง	ก็ถืือ

เป็็นภารกิจที่่�เราตั้้องดู่แลชุุมชุนรอบข้างดู้วยู่	

เพืื่�อให้้ชุุมชุนม่ความเป็็นอยู่่�ท่ี่�ดู่	ม่ชุ่วิตั้ท่ี่�เป็็นสุุข	

เอสุซ่ีจ่เน้นการให้้ความร้่แก�ชุุมชุนก�อน	เพืื่�อให้้เกิดู

ความยู่้�งยู่ืนในการสุร้างอาชุ่พื่	 เราสุน้บสุนุน

การจ้ดูต้ั้�งวิสุาห้กิจชุุมชุน	การคิดูค้นพ้ื่ฒนาสิุนค้า

ท่ี่�ม่เอกล้กษณ์์การยู่กระดู้บมาตั้รฐานการที่ำางาน	

คอยู่เติั้มองค์ความร้่	พื่าไป็ศึึกษาดู่งานเชืุ�อมโยู่ง

ไป็สุ่�เครือข�ายู่อื�น	ๆ	เพืื่�อให้้ชุุมชุนม่พ้ื่นธมิตั้รใน

การดูำาเนินงานตั้�อยู่อดูการที่ำาธุรกิจไป็ดู้วยู่ก้นไดู้”

	 โครงการอยู่่�ดู่	รำ�ารวยู่	ป็ล่กกล้วยู่ก้บเอสุซ่ีจ่	

ม่ท่ี่�มาจากการสุน้บสุนุนวิสุาห้กิจชุุมชุนแป็รร่ป็

กล้วยู่มาบชุล่ดู	ตั้ำาบลห้้วยู่โป่็ง	อำาเภอเมืองระยู่อง	

ซึี�งผลิตั้ภ้ณ์ฑ์์ชุุมชุนท่ี่�แป็รร่ป็จากกล้วยู่น้�นขายู่ดู่

จนกล้วยู่ห้อมที่่�เป็็นว้ตั้ถืุดูิบขาดูตั้ลาดู	เอสุซี่จ่

จึงสุร้างเครือข�ายู่พ้ื่นธมิตั้รว้ตั้ถุืดิูบในพืื่�นท่ี่�ใกล้เค่ยู่ง	

ดู้วยู่การแจกห้น�อกล้วยู่ให้้ชุุมชุนตั้�าง	ๆ 	จนกระท้ี่�ง

ไดู้มาเจอพื่ื�นที่่�แป็ลงให้ญ่�ขนาดู10	ไร�	ที่่�ยู่้ง

ไม�ไดู้ใชุ้ป็ระโยู่ชุน์ของกลุ�มผ้่พิื่การจ้งห้ว้ดูระยู่อง

ท่ี่�แม้สุภาพื่ของดิูนจะไม�พื่ร้อมสุำาห้ร้บการป็ล่ก

พื่ืชุในระยู่ะเริ�มตั้้น	แตั้�เอสุซี่จ่และกลุ�มผ่้พื่ิการ

ม้�นใจในศ้ึกยู่ภาพื่ของคน	และเชืุ�อม้�นว�าองค์ความร้่

และเที่คโนโลยู่่ท่ี่�เห้มาะสุมจะเข้ามาชุ�วยู่พ้ื่ฒนา

พื่ื�นที่่�น่�ไดู้

	 คุุณสมชาย	หงษ์์สุวรรณ	ผู้้�จััดการกิจัการเพื่่�อ
สังคุม	ธุุรกิจัเคุมิคุอลส์	เอสซีีจีั	เลู�าถึึงบที่บาที่แลูะความ
ตำั�งใจีของเอสซีีจีีในิการส�งเสร่มอาชีพื่แลูะค่ณภาพื่

ชีว่ตำทีี่�ดีีให้แก�ช่มชนิตัำ�งแตำ�วันิแรกทีี่�เข้ามายัู่งพ่ื่�นิทีี่�จัีงหวัดี

ระยู่อง	

	 The	“Growing	Banana	Plants	with	SCG”	

Project began in Nikhom Phatthana sub-district 

in Rayong, on a land so arid that even weeds 

could not grow but has now been transformed 

into a banana plantation that bears fruits and 

brings hope to the locals, thanks to the concerted 

efforts of the local residents with disabilities who 

seek to develop themselves and earn a livelihood, 

and SCG’s volunteers.

 Somchai Hongsuvarn, CSR Manager of 
Chemicals Business, SCG, told us about SCG’s 

determination to help create a livelihood and 

improve the quality of life in the area since 

the company’s very first day in Rayong.

 “Because our plants are in Rayong, it is 

our mission to take care of the communities 

around us and ensure that they have a good 

quality of life. We focus our efforts on educating 

them	first	 in	order	 to	create	sustainable	

livelihoods	and	encourage	them	to	establish	

community enterprises. In addition, we help 

them elevate their work standards, take them 

LIVELIHOOD DEVELOPMENT
PROJECT FOR DISABLED FARMERS
Transforming Arid Land into a Tech-Driven
Banana Plantation

on	 educational	 field	 trips,	 and	 connect	

them to other communities so that they 

have	partners	to	grow	their	business	with.”

	 The	“Growing	Banana	Plants	with	SCG”	

Project was conceived during SCG’s 

involvement with a community enterprise 

in	Map	Cha	Lut	in	Huay	Pong	sub-district,	

Rayong	that	produced	processed	banana	

products. As their products were so popular 

that	the	local	banana	growers	could	not	

keep up with the demand, SCG started 

distributing	 young	 banana	 shoots	 to	

communities in the vicinity in the hope of 

increasing	the	banana	supplies	and,	during	

that	process,	stumbled	upon	a	10	rai	plot	of	

unused	land	belonging	to	an	organization	for	

local	farmers	with	disabilities.	While	it	was	not	

readily	arable,	SCG	and	the	farmers	firmly	

believed	in	the	potential	and	knew	that	with	

knowledge and appropriate technology 

they could develop the land.

สมชาย หงษ์์สุวรรณ
ผู้้�จััดการกิจัการเพื่่�อสัังคม ธุุรกิจัเคมิคอลสั์ เอสัซีีจัี

Somchai Hongsuvarn
CSR Manager of Chemicals Business, SCG
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	 “เมื�อก�อนท่ี่�ดิูนตั้รงน่�ถ่ืกทิี่�งแห้้งแล้งป็ล่กห้ญ้่า

เล่�ยู่งแพื่ะก็ยู้่งไม�ไดู้	ตั้ายู่ห้มดูเป็็นพืื่�นท่ี่�ท่ี่�ที่ำาอะไร

ไม�ไดู้เลยู่”	คุุณสาคุร เอมสมบููรณ์ ประธาน

กลุุ่�มเกษตรกรผูู้�พิิการ ตำาบูลุ่นิคุมพิัฒนา 

จัังหวััดระยอง	เล�าถืึงอดู่ตั้ของพื่ื�นที่่�ป็ัจจุบ้น

ที่่�พื่้ฒนาเป็็นแป็ลงกล้วยู่กว�า	4,000	ตั้้น	

	 ในชุ�วงแรกของโครงการน้�นเอสุซ่ีจ่เริ�มจาก

สุ�งเสุริมองค์ความร้่ดู้านการป็ล่กกล้วยู่	โดูยู่เชิุญ่

ผ้่ท่ี่�ม่ความร้่และป็ระสุบการณ์์เก่�ยู่วก้บการป็ล่ก

กล้วยู่มาชุ�วยู่เป็็นพ่ื่�เล่�ยู่งสุอนการเพื่าะพ้ื่นธ์ุดู่แล

ต้ั้นกล้วยู่ท่ี่�ถ่ืกวิธ่	ตั้�อมาจึงไดู้เพิื่�มเติั้มการจ้ดูการ

ระบบนำ�าในแป็ลงกล้วยู่	โดูยู่นำาท่ี่มงานบริการ

ที่างเที่คนิคที่�อเอสุซ่ีจ่มาชุ�วยู่วางแผนระบบบริห้าร

จ้ดูการนำ�าภายู่ในสุวน	พื่ร้อมออกแบบให้้ใชุ้งาน

สุะดูวกเห้มาะก้บผ่้พื่ิการ

	 แตั้�เนื�องจากกล้วยู่เป็็นพื่ืชุที่่�ตั้้องอาศึ้ยู่นำ�า

ป็ริมาณ์มากในการเจริญ่เติั้บโตั้	แตั้�ดู้วยู่ที่ร้พื่ยู่ากร

นำ�าท่ี่�ค�อนข้างจำาก้ดู	ในชุ�วงแรกน้�นกลุ�มผ้่พิื่การ

ต้ั้องที่ำางานห้น้กมาก	เพื่ราะต้ั้องเดิูนตั้รวจสุอบ

การให้้นำ�าแก�ตั้้นกล้วยู่ที่้�งห้้วแป็ลง	ที่้ายู่แป็ลง

ดู้วยู่ตั้นเอง	ที่่มงานเอสุซี่จ่เห้็นป็ัญ่ห้าน่�จึงไดู้

แนะนำานว้ตั้กรรมของบริษ้ที่สุตั้าร์ที่อ้พื่ใน

เครือที่่�ชุื�อว�า	Agcura (แอคุคุูร�า)	เข้ามาชุ�วยู่

แก้ไขปั็ญ่ห้า	โดูยู่นำาระบบเซีนเซีอร์ว้ดูความชืุ�น

ในดิูนและในอากาศึมาที่ดูลองติั้ดูต้ั้�งท่ี่�ห้้วแป็ลง	

กลางแป็ลง	ท้ี่ายู่แป็ลง	โดูยู่จะม่การแจ้งเตืั้อน

ผ�านแอป็พื่ลิเคชุ้นไดู้อยู่�างแม�นยู่ำาว�าพืื่�นท่ี่�สุ�วนใดู

ความชืุ�นในดิูนตั้ำ�า	ควรรดูนำ�าเพิื่�มเติั้ม	โดูยู่ระบบ

จะคำานวณ์	และแนะนำาป็ริมาณ์นำ�าท่ี่�เห้มาะสุม

ตั้ามความต้ั้องการของพืื่ชุแตั้�ละชุนิดูอยู่�างแท้ี่จริง	

จึงชุ�วยู่ป็ระห้ยู้่ดูที่ร้พื่ยู่ากรนำ�า	ป็ระห้ยู้่ดูเวลาและ

แรงงานในการที่ำางานของกลุ�มผ้่พิื่การไดู้อยู่�าง

มห้าศึาล

 

สแกน	QR	Code
เพื่่�อรับชมวีดีโอ
Scan	QR	Code	to	
watch	VDO

	 “เนื�องจากเราที่ำางานก้บผ้่พิื่การ	จึงต้ั้องคิดูห้า

วิธ่การที่ำางานที่่�ใชุ้แรงงานน้อยู่ที่่�สุุดูให้้ไดู้

ป็ระสุิที่ธิภาพื่	ป็ัจจุบ้นเราไดู้พื่่ดูคุยู่ก้นถืึงการ

ใชุ้โซีลาร์เซีลล์มาตั้�อยู่อดูดู้วยู่ต้ั้�งใจว�าตั้�อไป็เรื�อง

การรดูนำ�าจะสุามารถืสุ้�งการผ�านแอป็พื่ลิเคชุ้น

ไดู้ท้ี่�งห้มดู	พ่ื่�	ๆ 	ผ้่พิื่การจะไดู้ที่ำางานสุะดูวกขึ�น	

ผลผลิตั้จะไดู้มากขึ�น”	คุณ์สุมชุายู่ยู่ำ�าถึืงความต้ั้�งใจ

ที่่�จะพื่้ฒนาไป็ข้างห้น้าอยู่�างไม�ห้ยูุ่ดูนิ�ง	

 

	 “เราสุามารถืเป็ล่�ยู่นสิุ�งท่ี่�คนอื�นมองว�าเป็็น

ไป็ไม�ไดู้ให้้เป็็นไป็ไดู้	เป็ล่�ยู่นพืื่�นท่ี่�แห้้งแล้งให้้เป็็น

พืื่�นท่ี่�สุร้างรายู่ไดู้ให้้แก�ผ้่พิื่การ	เอสุซ่ีจ่ดู่ใจท่ี่�ไดู้

ชุ�วยู่สุน้บสุนุนให้้พื่วกเขายืู่นห้ยู้่ดู	พ้ื่ฒนาตั้�อยู่อดู

ดู้วยู่ต้ั้วเอง	เราก็พื่ร้อมสุน้บสุนุน	ชุ�วยู่แก้ปั็ญ่ห้า

ตั้�าง	ๆ	ดู้วยู่ก้นตั้�อไป็”

 

	 คุณ์สุาคร	เล�าถึืงแผนงานตั้�อไป็ว�า	จะป็ล่ก

กล้วยู่ห้มุนเว่ยู่นท้ี่�งปี็	ดู้วยู่การวางแผนการผลิตั้

ให้้ดู่ขึ�น	“การที่ำางานไม�ใชุ�เขาต้ั้องให้้เราทุี่กอยู่�าง	

เราตั้้องชุ�วยู่ก้น	ม่สุ�วนร�วมดู้วยู่ก้น”

 

	 จากจุดูเริ�มต้ั้นโครงการในปี็แรกซึี�งเป็็นปี็แห้�ง

การแลกเป็ล่�ยู่นองค์ความร้่	เริ�มที่ดูลองป็ล่กกล้วยู่	

ลองผิดูลองถื่กก้นมา	จนมาในป็ีที่่�สุองที่่�เริ�มม่

การนำาเที่คโนโลยู่่ดิูจิท้ี่ลเข้ามาใชุ้เสุริมป็ระสิุที่ธิ-

ภาพื่การบริห้ารจ้ดูการที่ร้พื่ยู่ากรนำ�าและแรงงาน	

ว้นน่�ไดู้เดูินที่างมาจนถืึงป็ีที่่�สุามที่่�กำาล้งจะ

ขยู่ายู่ผลไป็สุ่�การใชุ้เที่คโนโลยู่่พื่ล้งงานสุะอาดู

ท่ี่�ชุุมชุนไดู้ป็ระโยู่ชุน์	และดู่ตั้�อสุภาพื่แวดูล้อม

โดูยู่รวมอ่กดู้วยู่	ทัั้�งหมดน้�เกิดข้ึ้�นได�ก็เพิราะ

คุวัามมุ�งมั�นแลุ่ะกลุ่�าริเริ�มทั้ำาสิ�งใหม� ๆ  แลุ่ะ

คุวัามร�วัมมือขึ้องทุั้กภาคุส�วันท้ั้�ต�องการสร�าง

อาชี้พิทั้้�ยั�งยืนให�กับูกลุุ่�มผูู้�พิิการนั�นเอง

 

	 “The	land	was	abandoned	because	it	

was parched and we could not grow grass or 

raise goats here. They would all die. You 

could	not	do	anything	on	this	land,”	Sakorn 

Aemsomboon, Chairman of the Disabled 

Farmer Group of Nikhom Phatthana, Rayong, 

said	of	 the	piece	of	 land	 that	has	been	

transformed	into	a	banana	plantation	with	

over	4,000	plants.

	 In	the	first	phase	of	the	project,	SCG	invited	

experts to serve as mentors and teach the 

farmers	how	to	properly	care	for	young	banana	

plants, and later helped them with the irrigation 

system,	bringing	in	pipe	technicians	to	plan	

water management in the plantation with 

them and design the system to ensure that 

it	was	user-friendly	to	people	with	disabilities.

	 As	bananas	are	water-intensive	crops	

and the farmers had limited water supplies, 

they initially had to inspect the entire farmland 

by	themselves	to	see	whether	the	banana	

plants were all adequately watered. 

Recognizing	that	this	presented	a	challenge	

for	the	banana	growers,	SCG	introduced	

sensors	developed	by	Agcura, one of SCG’s 

startups, which were installed along the 

perimeter and in the middle of the plantation. 

These devices could accurately informed 

the user of the moisture level in each part of 

the	plantation	through	the	notification	system	

as well as calculate and suggest the 

appropriate amount of water for each area, 

which	could	save	both	water	,time,	and	energy	

of the farmers tremendously. 

 

 “Because we are working with people 

with	disabilities,	we	need	to	come	up	with	

the	most	efficient	and	labor-saving	method.	

At the moment, we are discussing the 

possibility	of	incorporating	solar	cells	and	

achieving total irrigation management 

through	a	mobile	application	to	increase	

convenience	and	productivity,”	said	Somchai,	

affirming	SCG’s	intention	to	introduce	further	

development to the project.

	 “We	have	been	able	to	make	possible	

the	impossible	and	transformed	arid	land	into	

a	piece	of	land	where	disabled	farmers	could	

earn their livelihood. We are glad to have 

helped	them	become	more	self-reliant,	and	

we are ready to continue to provide assistance 

and	solve	any	problems	they	may	encounter	

with	them.”

 

 Sakorn said that they were in the process 

of improving production plans, which would 

enable	them	to	grow	bananas	all	year	round.	

“We cannot expect them to give us everything. 

We need to take an active role and pull our 

weight.”

 Today, the project has progressed into 

its third year, in which clean energy technology 

is	being	introduced	for	the	benefit	of	both	

the communities and the environment, and 

all this is possible thanks to the determination, 

initiative, and cooperation of all parties involved 

in the effort to create a sustainable livelihood 

for people with disabilities and communities 

in Rayong.

สาคร เอมสมบููรณ์
ประธุานกลุ�มเกษตรกรผู้้�พื่ิการ ตำาบลนิคมพื่ัฒนา 
จัังหวััดระยอง

Sakorn Aemsomboon
Chairman of the Disabled Farmer Group of 
Nikhom Phatthana, Rayong
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	 “เมื�อก�อนท่ี่�ดิูนตั้รงน่�ถ่ืกทิี่�งแห้้งแล้งป็ล่กห้ญ้่า

เล่�ยู่งแพื่ะก็ยู้่งไม�ไดู้	ตั้ายู่ห้มดูเป็็นพืื่�นท่ี่�ท่ี่�ที่ำาอะไร

ไม�ไดู้เลยู่”	คุุณสาคุร เอมสมบููรณ์ ประธาน

กลุุ่�มเกษตรกรผูู้�พิิการ ตำาบูลุ่นิคุมพิัฒนา 

จัังหวััดระยอง	เล�าถืึงอดู่ตั้ของพื่ื�นที่่�ป็ัจจุบ้น

ที่่�พื่้ฒนาเป็็นแป็ลงกล้วยู่กว�า	4,000	ตั้้น	

	 ในชุ�วงแรกของโครงการน้�นเอสุซ่ีจ่เริ�มจาก

สุ�งเสุริมองค์ความร้่ดู้านการป็ล่กกล้วยู่	โดูยู่เชิุญ่

ผ้่ท่ี่�ม่ความร้่และป็ระสุบการณ์์เก่�ยู่วก้บการป็ล่ก

กล้วยู่มาชุ�วยู่เป็็นพ่ื่�เล่�ยู่งสุอนการเพื่าะพ้ื่นธ์ุดู่แล

ต้ั้นกล้วยู่ท่ี่�ถ่ืกวิธ่	ตั้�อมาจึงไดู้เพิื่�มเติั้มการจ้ดูการ

ระบบนำ�าในแป็ลงกล้วยู่	โดูยู่นำาท่ี่มงานบริการ

ที่างเที่คนิคที่�อเอสุซ่ีจ่มาชุ�วยู่วางแผนระบบบริห้าร

จ้ดูการนำ�าภายู่ในสุวน	พื่ร้อมออกแบบให้้ใชุ้งาน

สุะดูวกเห้มาะก้บผ่้พื่ิการ

	 แตั้�เนื�องจากกล้วยู่เป็็นพื่ืชุที่่�ตั้้องอาศึ้ยู่นำ�า

ป็ริมาณ์มากในการเจริญ่เติั้บโตั้	แตั้�ดู้วยู่ที่ร้พื่ยู่ากร

นำ�าท่ี่�ค�อนข้างจำาก้ดู	ในชุ�วงแรกน้�นกลุ�มผ้่พิื่การ

ต้ั้องที่ำางานห้น้กมาก	เพื่ราะต้ั้องเดิูนตั้รวจสุอบ

การให้้นำ�าแก�ตั้้นกล้วยู่ที่้�งห้้วแป็ลง	ที่้ายู่แป็ลง

ดู้วยู่ตั้นเอง	ที่่มงานเอสุซี่จ่เห้็นป็ัญ่ห้าน่�จึงไดู้

แนะนำานว้ตั้กรรมของบริษ้ที่สุตั้าร์ที่อ้พื่ใน

เครือที่่�ชุื�อว�า	Agcura (แอคุคุูร�า)	เข้ามาชุ�วยู่

แก้ไขปั็ญ่ห้า	โดูยู่นำาระบบเซีนเซีอร์ว้ดูความชืุ�น

ในดิูนและในอากาศึมาที่ดูลองติั้ดูต้ั้�งท่ี่�ห้้วแป็ลง	

กลางแป็ลง	ท้ี่ายู่แป็ลง	โดูยู่จะม่การแจ้งเตืั้อน

ผ�านแอป็พื่ลิเคชุ้นไดู้อยู่�างแม�นยู่ำาว�าพืื่�นท่ี่�สุ�วนใดู

ความชืุ�นในดิูนตั้ำ�า	ควรรดูนำ�าเพิื่�มเติั้ม	โดูยู่ระบบ

จะคำานวณ์	และแนะนำาป็ริมาณ์นำ�าท่ี่�เห้มาะสุม

ตั้ามความต้ั้องการของพืื่ชุแตั้�ละชุนิดูอยู่�างแท้ี่จริง	

จึงชุ�วยู่ป็ระห้ยู้่ดูที่ร้พื่ยู่ากรนำ�า	ป็ระห้ยู้่ดูเวลาและ

แรงงานในการที่ำางานของกลุ�มผ้่พิื่การไดู้อยู่�าง

มห้าศึาล

 

สแกน	QR	Code
เพื่่�อรับชมวีดีโอ
Scan	QR	Code	to	
watch	VDO

	 “เนื�องจากเราที่ำางานก้บผ้่พิื่การ	จึงต้ั้องคิดูห้า

วิธ่การที่ำางานที่่�ใชุ้แรงงานน้อยู่ที่่�สุุดูให้้ไดู้

ป็ระสุิที่ธิภาพื่	ป็ัจจุบ้นเราไดู้พื่่ดูคุยู่ก้นถืึงการ

ใชุ้โซีลาร์เซีลล์มาตั้�อยู่อดูดู้วยู่ต้ั้�งใจว�าตั้�อไป็เรื�อง

การรดูนำ�าจะสุามารถืสุ้�งการผ�านแอป็พื่ลิเคชุ้น

ไดู้ท้ี่�งห้มดู	พ่ื่�	ๆ 	ผ้่พิื่การจะไดู้ที่ำางานสุะดูวกขึ�น	

ผลผลิตั้จะไดู้มากขึ�น”	คุณ์สุมชุายู่ยู่ำ�าถึืงความต้ั้�งใจ

ที่่�จะพื่้ฒนาไป็ข้างห้น้าอยู่�างไม�ห้ยูุ่ดูนิ�ง	

 

	 “เราสุามารถืเป็ล่�ยู่นสิุ�งท่ี่�คนอื�นมองว�าเป็็น

ไป็ไม�ไดู้ให้้เป็็นไป็ไดู้	เป็ล่�ยู่นพืื่�นท่ี่�แห้้งแล้งให้้เป็็น

พืื่�นท่ี่�สุร้างรายู่ไดู้ให้้แก�ผ้่พิื่การ	เอสุซ่ีจ่ดู่ใจท่ี่�ไดู้

ชุ�วยู่สุน้บสุนุนให้้พื่วกเขายืู่นห้ยู้่ดู	พ้ื่ฒนาตั้�อยู่อดู

ดู้วยู่ต้ั้วเอง	เราก็พื่ร้อมสุน้บสุนุน	ชุ�วยู่แก้ปั็ญ่ห้า

ตั้�าง	ๆ	ดู้วยู่ก้นตั้�อไป็”

 

	 คุณ์สุาคร	เล�าถึืงแผนงานตั้�อไป็ว�า	จะป็ล่ก

กล้วยู่ห้มุนเว่ยู่นท้ี่�งปี็	ดู้วยู่การวางแผนการผลิตั้

ให้้ดู่ขึ�น	“การที่ำางานไม�ใชุ�เขาต้ั้องให้้เราทุี่กอยู่�าง	

เราตั้้องชุ�วยู่ก้น	ม่สุ�วนร�วมดู้วยู่ก้น”

 

	 จากจุดูเริ�มต้ั้นโครงการในปี็แรกซึี�งเป็็นปี็แห้�ง

การแลกเป็ล่�ยู่นองค์ความร้่	เริ�มที่ดูลองป็ล่กกล้วยู่	

ลองผิดูลองถื่กก้นมา	จนมาในป็ีที่่�สุองที่่�เริ�มม่

การนำาเที่คโนโลยู่่ดิูจิท้ี่ลเข้ามาใชุ้เสุริมป็ระสิุที่ธิ-

ภาพื่การบริห้ารจ้ดูการที่ร้พื่ยู่ากรนำ�าและแรงงาน	

ว้นน่�ไดู้เดูินที่างมาจนถืึงป็ีที่่�สุามที่่�กำาล้งจะ

ขยู่ายู่ผลไป็สุ่�การใชุ้เที่คโนโลยู่่พื่ล้งงานสุะอาดู

ท่ี่�ชุุมชุนไดู้ป็ระโยู่ชุน์	และดู่ตั้�อสุภาพื่แวดูล้อม

โดูยู่รวมอ่กดู้วยู่	ทัั้�งหมดน้�เกิดข้ึ้�นได�ก็เพิราะ

คุวัามมุ�งมั�นแลุ่ะกลุ่�าริเริ�มทั้ำาสิ�งใหม� ๆ  แลุ่ะ

คุวัามร�วัมมือขึ้องทุั้กภาคุส�วันท้ั้�ต�องการสร�าง

อาชี้พิทั้้�ยั�งยืนให�กับูกลุุ่�มผูู้�พิิการนั�นเอง

 

	 “The	land	was	abandoned	because	it	

was parched and we could not grow grass or 

raise goats here. They would all die. You 

could	not	do	anything	on	this	land,”	Sakorn 

Aemsomboon, Chairman of the Disabled 

Farmer Group of Nikhom Phatthana, Rayong, 

said	of	 the	piece	of	 land	 that	has	been	

transformed	into	a	banana	plantation	with	

over	4,000	plants.

	 In	the	first	phase	of	the	project,	SCG	invited	

experts to serve as mentors and teach the 

farmers	how	to	properly	care	for	young	banana	

plants, and later helped them with the irrigation 

system,	bringing	in	pipe	technicians	to	plan	

water management in the plantation with 

them and design the system to ensure that 

it	was	user-friendly	to	people	with	disabilities.

	 As	bananas	are	water-intensive	crops	

and the farmers had limited water supplies, 

they initially had to inspect the entire farmland 

by	themselves	to	see	whether	the	banana	

plants were all adequately watered. 

Recognizing	that	this	presented	a	challenge	

for	the	banana	growers,	SCG	introduced	

sensors	developed	by	Agcura, one of SCG’s 

startups, which were installed along the 

perimeter and in the middle of the plantation. 

These devices could accurately informed 

the user of the moisture level in each part of 

the	plantation	through	the	notification	system	

as well as calculate and suggest the 

appropriate amount of water for each area, 

which	could	save	both	water	,time,	and	energy	

of the farmers tremendously. 

 

 “Because we are working with people 

with	disabilities,	we	need	to	come	up	with	

the	most	efficient	and	labor-saving	method.	

At the moment, we are discussing the 

possibility	of	incorporating	solar	cells	and	

achieving total irrigation management 

through	a	mobile	application	to	increase	

convenience	and	productivity,”	said	Somchai,	

affirming	SCG’s	intention	to	introduce	further	

development to the project.

	 “We	have	been	able	to	make	possible	

the	impossible	and	transformed	arid	land	into	

a	piece	of	land	where	disabled	farmers	could	

earn their livelihood. We are glad to have 

helped	them	become	more	self-reliant,	and	

we are ready to continue to provide assistance 

and	solve	any	problems	they	may	encounter	

with	them.”

 

 Sakorn said that they were in the process 

of improving production plans, which would 

enable	them	to	grow	bananas	all	year	round.	

“We cannot expect them to give us everything. 

We need to take an active role and pull our 

weight.”

 Today, the project has progressed into 

its third year, in which clean energy technology 

is	being	introduced	for	the	benefit	of	both	

the communities and the environment, and 

all this is possible thanks to the determination, 

initiative, and cooperation of all parties involved 

in the effort to create a sustainable livelihood 

for people with disabilities and communities 

in Rayong.

สาคร เอมสมบููรณ์
ประธุานกลุ�มเกษตรกรผู้้�พื่ิการ ตำาบลนิคมพื่ัฒนา 
จัังหวััดระยอง

Sakorn Aemsomboon
Chairman of the Disabled Farmer Group of 
Nikhom Phatthana, Rayong
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	 จากในฉบัับัก่อนหน้าท่ี่�เรานำาเสนอเร่�องราวของ	

“ชุุมชุน	LIKE	(ไร้)ขยะ”	ท่ี่�ทุี่กคนร่วมกันคัดแยกขยะ

ตั้ั�งแตั้่ต้ั้นที่าง	ที่ั�งบั้าน	วัด	โรงเรียน	ธนาคารขยะและ

เที่ศบัาล	ครั�งน่�จะขอเจาะลึกเร่�องราวของ	แอปพลิิเคชััน 
“ค้�มค่า” ผู้้้ชุ่วยสำาคัญของธนาคารขยะในการจัด

ระเบ่ัยบัข้อม้ลขยะอย่างเป็็นระบับั	สะดวก	รวดเร็วและ

ง่ายย่�งข้�นที่ั�งกับัผู้้้ซื้้�อและผู้้้ขาย

 ค้ณเฉลิิมพลิ ฮุ้นพงษ์์สิิมานนท์์ Circular 
Economy Business Director ธุ้รกิิจเคมิคอลิสิ์ 
เอสิซีีจี	เล่าถึึงท่ี่�มาของแอป็พล่เคชัุน	‘คุ้มค่า’	ว่าเร่�มต้ั้น
จากความต้ั้องการยกระดับัจัดการขยะของป็ระเที่ศไที่ย

	 “เรื่่�องของ	Waste	Management	หรื่่อการื่

จััดการื่ขยะเป็็นจุัดเร่ื่�มต้้นสำำาคััญมากท่ี่�จัะที่ำาให้	

Circular	Economy	หรื่่อเศรื่ษฐก่จัหมุนเวี่ยน

เก่ดข้�นได้จัร่ื่งอย่างเป็็นรูื่ป็ธรื่รื่ม	 เพรื่าะป็รื่ะเที่ศ

ไที่ยม่สัำดส่ำวีนของขยะท่ี่�สำามารื่ถนำาไป็ร่ื่ไซเค่ัล

ได้ป็ะป็นลงไป็ในหลุมฝัังกลบขยะมากกว่ีา	70%	

ในขณะที่่�ป็รื่ะเที่ศที่่�พัฒนาแล้วีม่ไม่ถ้ง	 20%	

สำ่�งที่่�เก่ดข้�นคั่อ	ขยะซึ่่�งก็็คืือทรััพยาก็รัท่�มี่

คืุณคื่าถููก็ปนเป้�อนด้้วยขยะอินทรั่ย์จนไมี่

สามีารัถูนำาก็ลัับมีาร่ัไซึ่เคิืลัได้้ หาก็เรัาม่ีก็ารั

แก้็ปัญหาตัั้�งแต่ั้ต้ั้นทางก็็คืือ ม่ีคืวามีเข้าใจ

ในก็ารัแยก็ขยะท่�เหมีาะสมี ขยะหลัายๆ 

ปรัะเภทก็็สามีารัถูนำาก็ลัับมีาใช้้งานได้้”

	 เม่�อได้รื่ับโจัที่ย์ให้พัฒนาเคัรื่่�องม่อในการื่

สำ่งเสำรื่่มการื่จััดการื่ขยะ	ที่่มงานของเอสำซ่จั่จั้ง

เรื่่ �มต้้นจัากการื่ลงพ่�นที่่�ศ้กษากรื่ะบวีนการื่

ที่ำางานจัรื่่งของการื่ซ่�อขายขยะ	 ได้พูดคัุยเพ่�อ

ที่ำาคัวีามเข้าใจัถ้งปั็ญหาจัากการื่จัดบันท้ี่กข้อมูล

ต่้าง	ๆ 	ด้วียกรื่ะดาษ	ซ้�งพบคัวีามเส่ำ�ยงต่้อการื่เก่ด

คัวีามผิ่ดพลาดที่ั�งขณะบันที่้ก	คัำานวีณ	และ

การื่ส่ำบค้ันข้อมูล	รื่วีมถ้งสำอบถามคัวีามต้้องการื่

ใช้้งานเพ่�อนำามาสำร้ื่างฟีีเจัอร์ื่ท่ี่�ต้อบโจัที่ย์ทัี่�งกับ

กลุ่มเจั้าหน้าที่่�ธนาคัารื่ขยะและกลุ่มสำมาช้่ก	

จันเก่ดเป็็นแอปพลิัเคืชั้น ‘คุ้ืมีค่ืา’	ซ้�งม่จุัดเด่น	

ค่ัอ	ใช้้งานง่ายและคัรื่บวีงจัรื่ด้วีย	5	ฟัีงก์ชั้นหลัก

สำำาหรื่ับธนาคัารื่ขยะ	ได้แก่

ให้ม่ระบับัและม่ป็ระส่ที่ธ่ภาพ	ด้วยการนำาความถึนัด

ที่างด้านนวัตั้กรรมและเที่คโนโลย่ด่จ่ที่ัลของเอสซื้่จ่

เข้าไป็ตั้อบัโจที่ย์ความตั้้องการของผู้้้ใชุ้งานจร่ง

	 In	the	previous	issue,	we	featured	the	

“Waste-Free	Community”	 Project,	where	

everyone	in	the	community,	from	residents,	

temples,	schools,	waste	banks,	and	the	municipal	

office,	worked	together	to	sort	waste	at	source.	

For	this	issue,	we	are	featuring KoomKah, 
a	mobile	application	that	helps	waste	banks	

systematically	 and	 conveniently	 organize	

their	data	and	makes	waste	management	easier	

for	both	buyers	and	sellers.

 

 Chalermpol Hoonpongsimanont, Circular 
Economy Business Director of Chemicals 
Business, SCG,	 said	 that	KoomKah	was	
invented	out	of	SCG’s	determination	to	leverage	

its	expertise	on	innovation	and	digital	technology	

to	enhance	waste	management	in	Thailand	and	

meet	the	needs	of	those	involved	in	the	process.

“KOOMKAH”
Innovation that Makes
Waste Management Easier for Everyone
‘คุ้้�มคุ้่า’ นวััตกรรมเพื่่�อการบริหารจััดการขยะที่่�ง่่ายข้�นสำำาหรับที่้กคุ้น

 • ก็ารัรัับซืึ่�อขยะ (Buy) ช่้วียบันท้ี่ก	จััดเก็บ

ข้อมูลขยะและคัำานวีณยอดเง่นจัากการื่ซ่�อขาย		

 • ก็ารัจัด้ก็ารัสมีาช้ิก็ (Membership 

Management)	จััดเก็บข้อมูลสำมาช้่ก	ป็รื่ะวีัต้่

การื่แลกแต้้มและสำะสำมคัะแนน		

 • ก็ารัขายขยะ (Sell) บันท้ี่กข้อมูลการื่ขาย	

คัำานวีณรื่ายรื่ับและกำาไรื่ที่่�ได้จัากการื่ขาย	

 • ก็ารัจัด้ก็ารัสินคื้าคืงคืลััง (Inventory 

Management)	จััดรื่ะเบ่ยบข้อมูลสำ่นคั้าขยะ

แต่้ละป็รื่ะเภที่		เง่นทุี่นและแต้้มสำะสำมจัากการื่

รัื่บซ่�อส่ำนค้ัา	ที่ำาให้วีางแผินกลยุที่ธการื่ซ่�อขาย

	 “Waste	management	is	the	cornerstone	

of	any	efforts	to	realize	a	circular	economy	

in	Thailand	because	over	70%	of	the	waste	

currently	sent	to	landfills	is	recyclable.	In	

a	developed	country,	that	number	is	below	

20%.	As a result, valuable resources become 

contaminated with organic waste and thus 

unrecyclable. If we can nip this in the bud by 

educating people about proper waste sorting, 

we will be able to recover various types of 

waste.”

ได้ด่ย่�งข้�น	

 • ก็ารัจัด้ทำารัายงานรัับซืึ่�อแลัะขายขยะ 

(Report) ท่ี่�สำามารื่ถเล่อกช่้วีงเวีลาป็รื่ะมวีลผิล

และดาวีน์โหลดไฟีล์ออกมาในรืู่ป็แบบ	Excel

	 ด้วียฟีังก์ช้ ันที่่ �หลากหลาย	 คัรื่บวีงจัรื่	

ช่้วียลดขั�นต้อนการื่ที่ำางานท่ี่�ซับซ้อน	ที่ำาให้การื่ซ่�อ-

ขายเป็็นไป็อย่างรื่วีดเรื่็วีและง่ายดายย่�งข้�น	

สำามารื่ถอัป็เดต้ข้อมูลได้ที่ันที่่	ม่คัวีามแม่นยำา	

โป็รื่่งใสำ	และต้รื่วีจัสำอบได้จัากที่ั�งฝัั�งผิู้ซ่�อและ

ผิู้ขาย		

เฉลิิมพลิ ฮุุนพงษ์์สิิมานนท์์
Circular Economy Business Director 
ธุุรกิิจเคมิิคอลส์์ เอส์ซีีจี 

Chalermpol Hoonpongsimanont
Circular Economy Business Director
Chemicals Business, SCG
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	 จากในฉบัับัก่อนหน้าท่ี่�เรานำาเสนอเร่�องราวของ	

“ชุุมชุน	LIKE	(ไร้)ขยะ”	ท่ี่�ทุี่กคนร่วมกันคัดแยกขยะ

ตั้ั�งแตั้่ต้ั้นที่าง	ที่ั�งบั้าน	วัด	โรงเรียน	ธนาคารขยะและ

เที่ศบัาล	ครั�งน่�จะขอเจาะลึกเร่�องราวของ	แอปพลิิเคชััน 
“ค้�มค่า” ผู้้้ชุ่วยสำาคัญของธนาคารขยะในการจัด

ระเบ่ัยบัข้อม้ลขยะอย่างเป็็นระบับั	สะดวก	รวดเร็วและ

ง่ายย่�งข้�นที่ั�งกับัผู้้้ซื้้�อและผู้้้ขาย

 ค้ณเฉลิิมพลิ ฮุ้นพงษ์์สิิมานนท์์ Circular 
Economy Business Director ธุ้รกิิจเคมิคอลิสิ์ 
เอสิซีีจี	เล่าถึึงท่ี่�มาของแอป็พล่เคชัุน	‘คุ้มค่า’	ว่าเร่�มต้ั้น
จากความต้ั้องการยกระดับัจัดการขยะของป็ระเที่ศไที่ย

	 “เรื่่�องของ	Waste	Management	หรื่่อการื่

จััดการื่ขยะเป็็นจุัดเร่ื่�มต้้นสำำาคััญมากท่ี่�จัะที่ำาให้	

Circular	Economy	หรื่่อเศรื่ษฐก่จัหมุนเวี่ยน

เก่ดข้�นได้จัร่ื่งอย่างเป็็นรูื่ป็ธรื่รื่ม	 เพรื่าะป็รื่ะเที่ศ

ไที่ยม่สัำดส่ำวีนของขยะท่ี่�สำามารื่ถนำาไป็ร่ื่ไซเค่ัล

ได้ป็ะป็นลงไป็ในหลุมฝัังกลบขยะมากกว่ีา	70%	

ในขณะที่่�ป็รื่ะเที่ศที่่�พัฒนาแล้วีม่ไม่ถ้ง	 20%	

สำ่�งที่่�เก่ดข้�นคั่อ	ขยะซึ่่�งก็็คืือทรััพยาก็รัท่�มี่

คืุณคื่าถููก็ปนเป้�อนด้้วยขยะอินทรั่ย์จนไมี่

สามีารัถูนำาก็ลัับมีาร่ัไซึ่เคิืลัได้้ หาก็เรัาม่ีก็ารั

แก้็ปัญหาตัั้�งแต่ั้ต้ั้นทางก็็คืือ ม่ีคืวามีเข้าใจ

ในก็ารัแยก็ขยะท่�เหมีาะสมี ขยะหลัายๆ 

ปรัะเภทก็็สามีารัถูนำาก็ลัับมีาใช้้งานได้้”

	 เม่�อได้รื่ับโจัที่ย์ให้พัฒนาเคัรื่่�องม่อในการื่

สำ่งเสำรื่่มการื่จััดการื่ขยะ	ที่่มงานของเอสำซ่จั่จั้ง

เรื่่ �มต้้นจัากการื่ลงพ่�นที่่�ศ้กษากรื่ะบวีนการื่

ที่ำางานจัรื่่งของการื่ซ่�อขายขยะ	 ได้พูดคัุยเพ่�อ

ที่ำาคัวีามเข้าใจัถ้งปั็ญหาจัากการื่จัดบันท้ี่กข้อมูล

ต่้าง	ๆ 	ด้วียกรื่ะดาษ	ซ้�งพบคัวีามเส่ำ�ยงต่้อการื่เก่ด

คัวีามผิ่ดพลาดที่ั�งขณะบันที่้ก	คัำานวีณ	และ

การื่ส่ำบค้ันข้อมูล	รื่วีมถ้งสำอบถามคัวีามต้้องการื่

ใช้้งานเพ่�อนำามาสำร้ื่างฟีีเจัอร์ื่ท่ี่�ต้อบโจัที่ย์ทัี่�งกับ

กลุ่มเจั้าหน้าที่่�ธนาคัารื่ขยะและกลุ่มสำมาช้่ก	

จันเก่ดเป็็นแอปพลิัเคืชั้น ‘คุ้ืมีค่ืา’	ซ้�งม่จุัดเด่น	

ค่ัอ	ใช้้งานง่ายและคัรื่บวีงจัรื่ด้วีย	5	ฟัีงก์ชั้นหลัก

สำำาหรื่ับธนาคัารื่ขยะ	ได้แก่

ให้ม่ระบับัและม่ป็ระส่ที่ธ่ภาพ	ด้วยการนำาความถึนัด

ที่างด้านนวัตั้กรรมและเที่คโนโลย่ด่จ่ที่ัลของเอสซื้่จ่

เข้าไป็ตั้อบัโจที่ย์ความตั้้องการของผู้้้ใชุ้งานจร่ง

	 In	the	previous	issue,	we	featured	the	

“Waste-Free	Community”	 Project,	where	

everyone	in	the	community,	from	residents,	

temples,	schools,	waste	banks,	and	the	municipal	

office,	worked	together	to	sort	waste	at	source.	

For	this	issue,	we	are	featuring KoomKah, 
a	mobile	application	that	helps	waste	banks	

systematically	 and	 conveniently	 organize	

their	data	and	makes	waste	management	easier	

for	both	buyers	and	sellers.

 

 Chalermpol Hoonpongsimanont, Circular 
Economy Business Director of Chemicals 
Business, SCG,	 said	 that	KoomKah	was	
invented	out	of	SCG’s	determination	to	leverage	

its	expertise	on	innovation	and	digital	technology	

to	enhance	waste	management	in	Thailand	and	

meet	the	needs	of	those	involved	in	the	process.

“KOOMKAH”
Innovation that Makes
Waste Management Easier for Everyone
‘คุ้้�มคุ้่า’ นวััตกรรมเพื่่�อการบริหารจััดการขยะที่่�ง่่ายข้�นสำำาหรับที่้กคุ้น

 • ก็ารัรัับซืึ่�อขยะ (Buy) ช่้วียบันท้ี่ก	จััดเก็บ

ข้อมูลขยะและคัำานวีณยอดเง่นจัากการื่ซ่�อขาย		

 • ก็ารัจัด้ก็ารัสมีาช้ิก็ (Membership 

Management)	จััดเก็บข้อมูลสำมาช้่ก	ป็รื่ะวีัต้่

การื่แลกแต้้มและสำะสำมคัะแนน		

 • ก็ารัขายขยะ (Sell) บันท้ี่กข้อมูลการื่ขาย	

คัำานวีณรื่ายรื่ับและกำาไรื่ที่่�ได้จัากการื่ขาย	

 • ก็ารัจัด้ก็ารัสินคื้าคืงคืลััง (Inventory 

Management)	จััดรื่ะเบ่ยบข้อมูลสำ่นคั้าขยะ

แต่้ละป็รื่ะเภที่		เง่นทุี่นและแต้้มสำะสำมจัากการื่

รัื่บซ่�อส่ำนค้ัา	ที่ำาให้วีางแผินกลยุที่ธการื่ซ่�อขาย

	 “Waste	management	is	the	cornerstone	

of	any	efforts	to	realize	a	circular	economy	

in	Thailand	because	over	70%	of	the	waste	

currently	sent	to	landfills	is	recyclable.	In	

a	developed	country,	that	number	is	below	

20%.	As a result, valuable resources become 

contaminated with organic waste and thus 

unrecyclable. If we can nip this in the bud by 

educating people about proper waste sorting, 

we will be able to recover various types of 

waste.”

ได้ด่ย่�งข้�น	

 • ก็ารัจัด้ทำารัายงานรัับซืึ่�อแลัะขายขยะ 

(Report) ท่ี่�สำามารื่ถเล่อกช่้วีงเวีลาป็รื่ะมวีลผิล

และดาวีน์โหลดไฟีล์ออกมาในรืู่ป็แบบ	Excel

	 ด้วียฟีังก์ช้ ันที่่ �หลากหลาย	 คัรื่บวีงจัรื่	

ช่้วียลดขั�นต้อนการื่ที่ำางานท่ี่�ซับซ้อน	ที่ำาให้การื่ซ่�อ-

ขายเป็็นไป็อย่างรื่วีดเรื่็วีและง่ายดายย่�งข้�น	

สำามารื่ถอัป็เดต้ข้อมูลได้ที่ันที่่	ม่คัวีามแม่นยำา	

โป็รื่่งใสำ	และต้รื่วีจัสำอบได้จัากที่ั�งฝัั�งผิู้ซ่�อและ

ผิู้ขาย		

เฉลิิมพลิ ฮุุนพงษ์์สิิมานนท์์
Circular Economy Business Director 
ธุุรกิิจเคมิิคอลส์์ เอส์ซีีจี 

Chalermpol Hoonpongsimanont
Circular Economy Business Director
Chemicals Business, SCG

34 35CIRCULAR ECONOMY เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน



	 When	tasked	with	developing	a	tool	that	

would	promote	better	waste	management,	

SCG’s	 team	 approached	 this	 task	 by	

going	on	site	to	study	the	actual	waste	buying	

process	and	talk	to	the	buyers	and	sellers.	

During	this	process,	the	team	found	that	

they	were	still	using	paper	records,	which	

is	not	only	more	prone	to	errors	but	is	also	

difficult	 in	data	retrieval.	 In	addition,	 the	

team	also	inquired	both	the	waste	bank	

staff	 and	members	 about	 their	 needs,	

information	which	was	later	used	to	develop	

the	features	on	the	application.	The	end	

product	was	KoomKah,	 a	 user-friendly	

mobile	application	with	five	key	functions	

for	waste	banks:

 • Buy:	 Record	 the	amount	 of	waste	

purchased	and	calculate	 the	amount	of	

payment	

 • Membership Management:	 Store	

member	information	and	record	the	number	

of	points	stored	and	redeemed	

 • Sell:	 Record	 the	amount	 of	waste	

sold	and	calculate	income	and	profits	

 • Inventory Management: Sort	data	on	

different	waste	types,	capitals,	and	points	

earned	from	purchases,	which	can	enhance	

the	planning	of	buying-selling	strategies	

 • Report:	 Produce	 reports	 of	 any	

specific	period	as	a	downloadable	Excel	file.	

	 The	complete	array	of	key	 functions	

not	only	help	streamline	the	waste	buying	

process	 and	makes	 it	 faster	 and	more	

convenient	but	also	allows	users	to	obtain	

real-time	data	that	is	accurate	and	traceable	

from	both	the	buyer	and	vendor	sides.

 คืุณพัศเช้ษฐ์์ วิทยานุลััก็ษณ์ Circular 

Economy Business Specialist ธุุรัก็ิจเคืมีิ-

คือลัส์ เอสซึ่่จ่ ตั้ัวแทนของท่มี ‘คืุ้มีคื่า’ 

กล่าวีถ้งคัวีามคั่ดเห็นที่่�ได้รื่ับจัากที่างสำมาช้่ก

ผิู้ใช้้งานวี่า	 ใช้้ง่าย	 สำามารื่ถต้รื่วีจัสำอบยอด	

ต้รื่วีจัสำอบแต้้มได้รื่วีดเร็ื่วีทัี่นท่ี่จัากม่อถ่อ	ไม่ต้้อง

เส่ำยเวีลาในการื่โที่รื่ศัพท์ี่สำอบถาม	หร่ื่อเด่นที่าง

ไป็ต้รื่วีจัสำอบเองที่่�ธนาคัารื่ขยะและรื่อการื่

ป็รื่ะมวีลผิลนานเหม่อนอย่างเคัย	ซ้�งเป็็นปั็ญหา

ท่ี่�คัล้ายกันของธนาคัารื่ขยะท่ี่�ต้้องเก็บข้อมูลหร่ื่อ

เอกสำารื่จัำานวีนมหาศาล

 

	 “นอกจัากน่�พอม่เร่ื่�องของเที่คัโนโลย่เข้ามา

เก่�ยวีข้อง	กลุ่มคัน	Gen	Y	รื่วีมถ้งเด็กรุ่ื่นใหม่ก็เร่ื่�ม

ให้คัวีามสำนใจัการื่คััดแยกขยะมากข้�น	เรื่่�มม่

คัวีามสำนุกกับการื่ใช้้แอป็พล่เคัชั้นมากข้�นด้วีย	

เรื่าจ้ังสำามารื่ถขยายกลุ่มผู้ิใช้้งานจัากเพ่ยงแค่ั

สำมาช่้กธนาคัารื่ขยะท่ี่�ม่อยู่เด่ม	และบางคัรัื่�งพ่อแม่

ญาต้่ผิู้ใหญ่อาจัจัะให้ลูกหลานช้่วียเหล่อเรื่่�อง

การื่ใช้้แอป็พล่เคัชั้นสำำาหรัื่บจััดการื่ขยะภายในบ้าน

และสำร้ื่างรื่ายได้	เก่ดผิลพลอยได้ให้คัรื่อบคัรัื่วี

ม่คัวีามสัำมพันธ์กันมากข้�น	การื่รัื่กษาส่ำ�งแวีดล้อม

จั้งที่ำาได้ง่ายและเป็็นเรื่่�องของทีุ่กคัน”

 Phatchet Vittayanulak, Circular Economy 

Business Specialist,	said	that	the	feedback	

has	been	positive,	with	users	saying	that	

the	application	is	easy	to	use	and	enables	

them	to	conveniently	view	their	payment	

and	points	 on	 their	 phones,	 eliminating	

the	need	for	them	to	call	or	travel	to	the	waste	

bank	and	then	wait	while	their	data	is	being	

processed	–	a	common	issue	faced	by	waste	

banks	with	a	massive	amount	of	data	and	

documents.

	 “The	technology	has	also	made	waste	

sorting	more	appealing	to	Gen	Y	and	younger	

generations	and	enabled	us	 to	 expand	

our	user	base.	In	addition,	because	older	

people	often	ask	their	children	for	assistance	

พัศเชษ์ฐ์์ วิิท์ยานุลิักษ์ณ์์
Circular Economy Business Specialist
ธุุรกิิจเคมิิคอลส์์ เอส์ซีีจี

Phatchet Vittayanulak
Circular Economy Business Specialist
Chemicals Business, SCG
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	 When	tasked	with	developing	a	tool	that	

would	promote	better	waste	management,	

SCG’s	 team	 approached	 this	 task	 by	

going	on	site	to	study	the	actual	waste	buying	

process	and	talk	to	the	buyers	and	sellers.	

During	this	process,	the	team	found	that	

they	were	still	using	paper	records,	which	

is	not	only	more	prone	to	errors	but	is	also	

difficult	 in	data	retrieval.	 In	addition,	 the	

team	also	inquired	both	the	waste	bank	

staff	 and	members	 about	 their	 needs,	

information	which	was	later	used	to	develop	

the	features	on	the	application.	The	end	

product	was	KoomKah,	 a	 user-friendly	

mobile	application	with	five	key	functions	

for	waste	banks:

 • Buy:	 Record	 the	amount	 of	waste	

purchased	and	calculate	 the	amount	of	

payment	

 • Membership Management:	 Store	

member	information	and	record	the	number	

of	points	stored	and	redeemed	

 • Sell:	 Record	 the	amount	 of	waste	

sold	and	calculate	income	and	profits	

 • Inventory Management: Sort	data	on	

different	waste	types,	capitals,	and	points	

earned	from	purchases,	which	can	enhance	

the	planning	of	buying-selling	strategies	

 • Report:	 Produce	 reports	 of	 any	

specific	period	as	a	downloadable	Excel	file.	

	 The	complete	array	of	key	 functions	

not	only	help	streamline	the	waste	buying	

process	 and	makes	 it	 faster	 and	more	

convenient	but	also	allows	users	to	obtain	

real-time	data	that	is	accurate	and	traceable	

from	both	the	buyer	and	vendor	sides.

 คืุณพัศเช้ษฐ์์ วิทยานุลััก็ษณ์ Circular 

Economy Business Specialist ธุุรัก็ิจเคืมีิ-

คือลัส์ เอสซึ่่จ่ ตั้ัวแทนของท่มี ‘คืุ้มีคื่า’ 

กล่าวีถ้งคัวีามคั่ดเห็นที่่�ได้รื่ับจัากที่างสำมาช้่ก

ผิู้ใช้้งานวี่า	 ใช้้ง่าย	 สำามารื่ถต้รื่วีจัสำอบยอด	

ต้รื่วีจัสำอบแต้้มได้รื่วีดเร็ื่วีทัี่นท่ี่จัากม่อถ่อ	ไม่ต้้อง

เส่ำยเวีลาในการื่โที่รื่ศัพท์ี่สำอบถาม	หร่ื่อเด่นที่าง

ไป็ต้รื่วีจัสำอบเองที่่�ธนาคัารื่ขยะและรื่อการื่

ป็รื่ะมวีลผิลนานเหม่อนอย่างเคัย	ซ้�งเป็็นปั็ญหา

ท่ี่�คัล้ายกันของธนาคัารื่ขยะท่ี่�ต้้องเก็บข้อมูลหร่ื่อ

เอกสำารื่จัำานวีนมหาศาล

 

	 “นอกจัากน่�พอม่เร่ื่�องของเที่คัโนโลย่เข้ามา

เก่�ยวีข้อง	กลุ่มคัน	Gen	Y	รื่วีมถ้งเด็กรุ่ื่นใหม่ก็เร่ื่�ม

ให้คัวีามสำนใจัการื่คััดแยกขยะมากข้�น	เรื่่�มม่

คัวีามสำนุกกับการื่ใช้้แอป็พล่เคัชั้นมากข้�นด้วีย	

เรื่าจ้ังสำามารื่ถขยายกลุ่มผู้ิใช้้งานจัากเพ่ยงแค่ั

สำมาช่้กธนาคัารื่ขยะท่ี่�ม่อยู่เด่ม	และบางคัรัื่�งพ่อแม่

ญาต้่ผิู้ใหญ่อาจัจัะให้ลูกหลานช้่วียเหล่อเรื่่�อง

การื่ใช้้แอป็พล่เคัชั้นสำำาหรัื่บจััดการื่ขยะภายในบ้าน

และสำร้ื่างรื่ายได้	เก่ดผิลพลอยได้ให้คัรื่อบคัรัื่วี

ม่คัวีามสัำมพันธ์กันมากข้�น	การื่รัื่กษาส่ำ�งแวีดล้อม

จั้งที่ำาได้ง่ายและเป็็นเรื่่�องของทีุ่กคัน”

 Phatchet Vittayanulak, Circular Economy 

Business Specialist,	said	that	the	feedback	

has	been	positive,	with	users	saying	that	

the	application	is	easy	to	use	and	enables	

them	to	conveniently	view	their	payment	

and	points	 on	 their	 phones,	 eliminating	

the	need	for	them	to	call	or	travel	to	the	waste	

bank	and	then	wait	while	their	data	is	being	

processed	–	a	common	issue	faced	by	waste	

banks	with	a	massive	amount	of	data	and	

documents.

	 “The	technology	has	also	made	waste	

sorting	more	appealing	to	Gen	Y	and	younger	

generations	and	enabled	us	 to	 expand	

our	user	base.	In	addition,	because	older	

people	often	ask	their	children	for	assistance	

พัศเชษ์ฐ์์ วิิท์ยานุลิักษ์ณ์์
Circular Economy Business Specialist
ธุุรกิิจเคมิิคอลส์์ เอส์ซีีจี

Phatchet Vittayanulak
Circular Economy Business Specialist
Chemicals Business, SCG
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จัากการื่วี่เคัรื่าะห์ป็ัญหาของชุ้มช้นบวีกกับ

เป็้าหมายที่่�ต้้องการื่สำรื่้างชุ้มช้นที่่�เข้มแข็ง	

ม่หลักป็รื่ะกัน	และม่รื่ายได้	โคัรื่งการื่ธนาคัารื่

คััดแยกขยะเพ่�อการื่ป็รื่ะกันช่้ว่ีต้จ้ังเก่ดข้�นเพ่�อ

สำ่งเสำรื่่มการื่นำาขยะมาสำรื่้างมูลคั่าและสำรื่้างคัุ

ณภาพช้่วี่ต้ให้กับผิู้คันในชุ้มช้น	 โดยม่แอป็-

พล่เคัชั้น	‘คุ้ัมค่ัา’	เข้ามาช่้วียเสำร่ื่มป็รื่ะส่ำที่ธ่ภาพ

ในการื่ที่ำางาน

 “สิ�งสำาคัืญท่�จะทำาให้ธุนาคืารัขยะเติั้บโตั้

ได้้คืือเรืั�องคืวามีโปร่ังใสในก็ารัทำางาน	จัาก

ต้ัวีเลขสำมาช้่กธนาคัารื่ขยะในป็ัจัจัุบันของ	

อบต้.บางบัวีที่องกว่ีา	5,000	คัน	แอป็พล่เคัชั้น	

‘คุ้ัมค่ัา’	ได้เข้ามาช่้วียเร่ื่�องคัวีามรื่วีดเร็ื่วีในการื่

ที่ำางาน	ลดปั็ญหาการื่คัำานวีณผ่ิดพลาด	ทัี่�งผู้ิซ่�อ

และผิู้ขายสำามารื่ถต้รื่วีจัสำอบข้อมูลต้ัวีเลขได้

ที่ันที่่ผิ่านม่อถ่อหรื่่อแที่็บเล็ต้	จัากเด่มจัะต้้อง

เด่นที่างเข้ามาต้รื่วีจัสำอบเองที่่�ธนาคัารื่ขยะ	

ลดการื่ที่ำางานซำ�าซ้อน	ลดการื่ใช้้กรื่ะดาษจัดบันท้ี่ก	

เม่�อเก่ดคัวีามโป็ร่ื่งใสำในการื่ที่ำางาน	การื่คััดแยก

ขยะเพ่�อสำรื่้างรื่ายได้ให้ชุ้มช้นจั้งเก่ดผิลและม่

ป็รื่ะส่ำที่ธ่ภาพ	อ่กทัี่�งรื่ะบบท่ี่�ใช้้งานง่ายน่�ยังช่้วีย

ให้ธนาคัารื่ขยะสำามารื่ถขยายจัำานวีนสำมาช้่ก

ผิู้ขายขยะได้ง่ายย่�งข้�นอ่กด้วีย”

	 ที่่�ผิ่านมา	ธุรื่ก่จัเคัม่คัอลสำ์	เอสำซ่จั่	ได้รื่่วีม

พัฒนาและนำาแอป็พล่เคัชั้น	“คุ้ัมค่ัา”	นำาร่ื่องใช้้

งานกับธนาคัารื่ขยะหลายแห่งองค์ัการื่บร่ื่หารื่

ส่ำวีนต้ำาบลบางบัวีที่อง	 ก็เป็็นหน้�งในหน่วียงาน

ที่่�นำาแอป็พล่เคัช้ัน	‘คัุ้มคั่า’	ไป็ใช้้งานจัรื่่ง	จัาก

วี่สำัยที่ัศน์ของ	ด้รั.วิเช้่ยรั เจรัิญนนทสิทธุิ� 

นายก็ อบตั้.บางบัวทอง	ที่่�เห็นคัวีามสำำาคััญ

ของการื่คััดแยกขยะในชุ้มช้นรื่ณรื่งค์ัให้ชุ้มช้น

เห็นคัุณคั่าของขยะ	และสำ่งเสำรื่่มการื่แยกขยะ

อย่างเป็็นรืู่ป็ธรื่รื่ม

 

	 “อบต้.	บางบัวีที่องเป็็นชุ้มช้นก้�งสัำงคัมเม่อง

ขนาดใหญ่	วัีนน่�ขยะท่ี่�อบต้.	เก็บอยู่ป็รื่ะมาณ	50	

ตั้นต่้อวัีน	ปั็ญหาขยะถ่อเป็็นปั็ญหาใหญ่ข้อหน้�ง

ท่ี่�เรื่าต้รื่ะหนักและวีางเป็็นนโยบายท่ี่�จัะลดขยะ

ของชุ้มช้นลง	ผ่ิานการื่อบรื่มสำนับสำนุนการื่คััด

แยกขยะที่่�ดำาเน่นมาต้ั�งแต้่ป็ี	2557	ให้คัวีามรืู่้

เก่�ยวีกับคัุณคั่าของขยะแต้่ละป็รื่ะเภที่	สำอน

แยกขยะเป็ียก	ขยะแห้ง	สำอนการื่ที่ำานำ�าหมัก

อ่นที่ร่ื่ย์	แต่้ด้วียคัวีามเป็็นชุ้มช้นก้�งสัำงคัมเม่อง

จัะยังม่คัวีามยากในการื่ส่ำ�อสำารื่จูังใจัให้กลุ่มคัน

ที่ำางานท่ี่�ไป็เช้้า-เย็นกลับสำามารื่ถแยกขยะในบ้าน

ได้ผิลเหม่อนกับชุ้มช้นต้่างจัังหวีัดอ่ �น	ๆ	ที่่ �

ป็รื่ะสำบคัวีามสำำาเรื่็จัมาแล้วี”

	 Chemicals	Business,	SCG	has	developed	

KoomKah	in	collaboration	with	various	waste	

banks	and	piloted	it	in	different	organizations.	

Among	these	is	Bang	Bua	Thong	Subdistrict	

Administration	Organization,	 helmed	by	

Dr. Vichien Charoennonthasit, President, 

who	 stresses	 the	 importance	 of	waste	

sorting	 in	 communities	 and	 has	made	

efforts	to	promote	the	practice	and	make	

local	residents	see	its	value.

	 “Bang	Bua	Thong	is	a	large	semi-urban	

community.	Today,	we	collect	about	50	tons	

of	garbage	per	day.	It	is	one	of	our	major	

problems,	we	have	implemented	a	waste	

reduction	policy	since	2014,	in	which	we	

promote	waste	sorting	and	educate	our	

community	about	different	waste	types	and	

how	 to	make	 liquid	 organic	 fertilizers.	

However,	because	our	community	is	semi-

urban,	it	is	challenging	to	convince	office	

workers	to	adopt	the	practice	in	their	home	

and	see	the	same	successful	results	as	in	

many	other	communities	in	other	provinces.”

ดร.วิิเชียร เจริญนนท์สิิท์ธิ์ิ�
นายกิองค์กิารบริหารส์่วนตำำาบลบางบัวทอง

Dr. Vichien Charoennonthasit 
President of Subdistrict Administration 
Organization Bang Bua Thong

with	the	application,	KoomKah has	helped	

enhance	bonds	 in	 families	and	engage	

everyone	in	environmental	conservation.”
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จัากการื่วี่เคัรื่าะห์ป็ัญหาของชุ้มช้นบวีกกับ

เป็้าหมายที่่�ต้้องการื่สำรื่้างชุ้มช้นที่่�เข้มแข็ง	

ม่หลักป็รื่ะกัน	และม่รื่ายได้	โคัรื่งการื่ธนาคัารื่

คััดแยกขยะเพ่�อการื่ป็รื่ะกันช่้ว่ีต้จ้ังเก่ดข้�นเพ่�อ

สำ่งเสำรื่่มการื่นำาขยะมาสำรื่้างมูลคั่าและสำรื่้างคัุ

ณภาพช้่วี่ต้ให้กับผิู้คันในชุ้มช้น	 โดยม่แอป็-

พล่เคัชั้น	‘คุ้ัมค่ัา’	เข้ามาช่้วียเสำร่ื่มป็รื่ะส่ำที่ธ่ภาพ

ในการื่ที่ำางาน

 “สิ�งสำาคัืญท่�จะทำาให้ธุนาคืารัขยะเติั้บโตั้

ได้้คืือเรืั�องคืวามีโปร่ังใสในก็ารัทำางาน	จัาก

ต้ัวีเลขสำมาช้่กธนาคัารื่ขยะในป็ัจัจัุบันของ	

อบต้.บางบัวีที่องกว่ีา	5,000	คัน	แอป็พล่เคัชั้น	

‘คุ้ัมค่ัา’	ได้เข้ามาช่้วียเร่ื่�องคัวีามรื่วีดเร็ื่วีในการื่

ที่ำางาน	ลดปั็ญหาการื่คัำานวีณผ่ิดพลาด	ทัี่�งผู้ิซ่�อ

และผิู้ขายสำามารื่ถต้รื่วีจัสำอบข้อมูลต้ัวีเลขได้

ที่ันที่่ผิ่านม่อถ่อหรื่่อแที่็บเล็ต้	จัากเด่มจัะต้้อง

เด่นที่างเข้ามาต้รื่วีจัสำอบเองที่่�ธนาคัารื่ขยะ	

ลดการื่ที่ำางานซำ�าซ้อน	ลดการื่ใช้้กรื่ะดาษจัดบันท้ี่ก	

เม่�อเก่ดคัวีามโป็ร่ื่งใสำในการื่ที่ำางาน	การื่คััดแยก

ขยะเพ่�อสำรื่้างรื่ายได้ให้ชุ้มช้นจั้งเก่ดผิลและม่

ป็รื่ะส่ำที่ธ่ภาพ	อ่กทัี่�งรื่ะบบท่ี่�ใช้้งานง่ายน่�ยังช่้วีย

ให้ธนาคัารื่ขยะสำามารื่ถขยายจัำานวีนสำมาช้่ก

ผิู้ขายขยะได้ง่ายย่�งข้�นอ่กด้วีย”

	 ที่่�ผิ่านมา	ธุรื่ก่จัเคัม่คัอลสำ์	เอสำซ่จั่	ได้รื่่วีม

พัฒนาและนำาแอป็พล่เคัชั้น	“คุ้ัมค่ัา”	นำาร่ื่องใช้้

งานกับธนาคัารื่ขยะหลายแห่งองค์ัการื่บร่ื่หารื่

ส่ำวีนต้ำาบลบางบัวีที่อง	 ก็เป็็นหน้�งในหน่วียงาน

ที่่�นำาแอป็พล่เคัช้ัน	‘คัุ้มคั่า’	ไป็ใช้้งานจัรื่่ง	จัาก

วี่สำัยที่ัศน์ของ	ด้รั.วิเช้่ยรั เจรัิญนนทสิทธุิ� 

นายก็ อบตั้.บางบัวทอง	ที่่�เห็นคัวีามสำำาคััญ

ของการื่คััดแยกขยะในชุ้มช้นรื่ณรื่งค์ัให้ชุ้มช้น

เห็นคัุณคั่าของขยะ	และสำ่งเสำรื่่มการื่แยกขยะ

อย่างเป็็นรืู่ป็ธรื่รื่ม

 

	 “อบต้.	บางบัวีที่องเป็็นชุ้มช้นก้�งสัำงคัมเม่อง

ขนาดใหญ่	วัีนน่�ขยะท่ี่�อบต้.	เก็บอยู่ป็รื่ะมาณ	50	

ตั้นต่้อวัีน	ปั็ญหาขยะถ่อเป็็นปั็ญหาใหญ่ข้อหน้�ง

ท่ี่�เรื่าต้รื่ะหนักและวีางเป็็นนโยบายท่ี่�จัะลดขยะ

ของชุ้มช้นลง	ผ่ิานการื่อบรื่มสำนับสำนุนการื่คััด

แยกขยะที่่�ดำาเน่นมาต้ั�งแต้่ป็ี	2557	ให้คัวีามรืู่้

เก่�ยวีกับคัุณคั่าของขยะแต้่ละป็รื่ะเภที่	สำอน

แยกขยะเป็ียก	ขยะแห้ง	สำอนการื่ที่ำานำ�าหมัก

อ่นที่ร่ื่ย์	แต่้ด้วียคัวีามเป็็นชุ้มช้นก้�งสัำงคัมเม่อง

จัะยังม่คัวีามยากในการื่ส่ำ�อสำารื่จูังใจัให้กลุ่มคัน

ที่ำางานท่ี่�ไป็เช้้า-เย็นกลับสำามารื่ถแยกขยะในบ้าน

ได้ผิลเหม่อนกับชุ้มช้นต้่างจัังหวีัดอ่ �น	ๆ	ที่่ �

ป็รื่ะสำบคัวีามสำำาเรื่็จัมาแล้วี”

	 Chemicals	Business,	SCG	has	developed	

KoomKah	in	collaboration	with	various	waste	

banks	and	piloted	it	in	different	organizations.	

Among	these	is	Bang	Bua	Thong	Subdistrict	

Administration	Organization,	 helmed	by	

Dr. Vichien Charoennonthasit, President, 

who	 stresses	 the	 importance	 of	waste	

sorting	 in	 communities	 and	 has	made	

efforts	to	promote	the	practice	and	make	

local	residents	see	its	value.

	 “Bang	Bua	Thong	is	a	large	semi-urban	

community.	Today,	we	collect	about	50	tons	

of	garbage	per	day.	It	is	one	of	our	major	

problems,	we	have	implemented	a	waste	

reduction	policy	since	2014,	in	which	we	

promote	waste	sorting	and	educate	our	

community	about	different	waste	types	and	

how	 to	make	 liquid	 organic	 fertilizers.	

However,	because	our	community	is	semi-

urban,	it	is	challenging	to	convince	office	

workers	to	adopt	the	practice	in	their	home	

and	see	the	same	successful	results	as	in	

many	other	communities	in	other	provinces.”

ดร.วิิเชียร เจริญนนท์สิิท์ธิ์ิ�
นายกิองค์กิารบริหารส์่วนตำำาบลบางบัวทอง

Dr. Vichien Charoennonthasit 
President of Subdistrict Administration 
Organization Bang Bua Thong

with	the	application,	KoomKah has	helped	

enhance	bonds	 in	 families	and	engage	

everyone	in	environmental	conservation.”
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	 จัากการื่แยกขยะท่ี่�ม่ป็รื่ะส่ำที่ธ่ภาพและได้ผิล

จัร่ื่งในกลุ่มคัรัื่วีเร่ื่อน	สำานต่้อเป็็นโคัรื่งการื่เพ่�อ

ป็ลูกจั่ต้สำำาน้กให้กับเด็กนักเรื่่ยนด้วียโคัรื่งการื่

ธนาคัารื่คััดแยกขยะเพ่�อการื่ศ้กษา	“วัีนน่�เรื่ามา

รื่ณรื่งค์ัเร่ื่�องคุัณภาพช่้ว่ีต้และส่ำ�งแวีดล้อม	เพรื่าะ

อนาคัต้ของลูกหลานเรื่าอยู่ในม่อพวีกเรื่า	เร่ื่�มต้้น

จัากต้ัวีเรื่าแล้วีพัฒนาไป็สำู่ชุ้มช้นที่่�เข้มแข้งข้�น	

ขอบคัุณเอสำซ่จั่ที่่ �เล็งเห็นคัวีามสำำาคััญของ

สำ่�งแวีดล้อม	เรื่าช่้วียกันพัฒนา	ที่ำางานร่ื่วีมกัน

ทีุ่กภาคัสำ่วีน”

	 ผิลสำำาเร็ื่จัท่ี่�เก่ดข้�นก่อให้เก่ดการื่ต่้อยอด	ส่ำงต่้อ

จั่ต้สำำาน้กเรื่่�องสำ่�งแวีดล้อมไป็สำู่ทีุ่กคันในชุ้มช้น	

โดยม่นวัีต้กรื่รื่มเป็็นเคัร่ื่�องม่ออำานวียคัวีามสำะดวีก	

เรื่าทีุ่กคันก็สำามารื่ถม่สำ่วีนรื่่วีมในการื่สำ่งเสำรื่่ม

สิแกิน QR Code
เพ่�อรับชัมวีีดีีโอ
Scan QR Code to 
watch VDO

	 To	address	these	challenges	and	create	

a	strong	community	where	 its	members	

can	generate	income	and	improve	standard	

of	living,	the	Waste	Sorting	for	Life	Insurance	

Program	was	initiated.	Enabled	by	KoomKah,	

the	program	seeks	to	extract	value	from	

waste	and	enhance	the	quality	of	 life	 in	

the	community.

 “What will help waste banks grow is 

transparency. The	waste	bank	of	Bang	Bua	

Thong	Subdistrict	Administration	Organization	

now	has	over	5,000	members.	KoomKah	

has	really	helped	save	time	and	reduce	

calculation	errors.	Buyers	and	sellers	can	

now	 check	 their	 data	 on	 their	 devices	

instead	of	having	to	travel	to	the	waste	bank.	

The	application	has	also	reduced	repetitive	

tasks	and	paper	records.	Thanks	to	greater	

transparency,	the	operation	is	more	efficient	

and	effective,	making	it	easier	for	waste	banks	

to	acquire	more	waste	sellers.”

เศรื่ษฐก่จัหมุนเวี่ยนให้เก่ดข้ �นได้	ด้วียการื่

คััดแยกขยะในคัรัื่วีเร่ื่อน	เพ่�อส่ำงเสำร่ื่มให้เก่ดการื่

นำาที่รัื่พยากรื่ท่ี่�ม่คุัณค่ัาไป็ร่ื่ไซเค่ัลเป็็นวัีต้ถุด่บใหม่

ได้ม่ป็รื่ะสำ่ที่ธ่ภาพมากข้�นนั�นเอง

	 The	success	of	the	household	waste	

sorting	initiative	has	also	led	to	a	campaign	

to	foster	eco-consciousness	in	students	

through	waste	separation	banks	in	schools.	

“Today,	we	are	pushing	forward	a	campaign	

on	 quality	 of	 life	 and	 the	 environment	

because	the	future	of	our	children	is	in	our	

hands.	We	have	to	start	with	ourselves	and	

then	 work	 towards	 strengthening	 the	

community.	We	appreciate	SCG	for	their	

environmental	commitment,	and	we	will	

continue	to	collaborate	with	every	sector	to	

advance	this	initiative.”

	 With	enabling	technologies,	we	can	all	

sort	household	waste,	and	in	the	process,	

make	the	recovering	of	useful	resources	

from	waste	more	efficient,	and	ultimately	

contribute	to	making	a	circular	economy	

a	reality.

สิำาหรับธุนาคารขยะท์ี�สินใจนำาแอป-
พลิิเคชััน ‘คุุ้�มคุ่้า’ ไปใชั�งาน สิามารถ
สิอบถามข�อมูลิเพ่�มเติิมไดี�ท์ี�

Waste banks that are interested 
in using KoomKah can request 
more information via
      
      @KoomKah
      contact@koomkah.com
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เปิิดรัับบรัรัยากาศทะเล: ท้องฟ้้าสีีครัาม กับน้ำำ�าทะเลสีวยใสี

	 ทางร้้านคงคอนเซ็็ปต์์คาเฟ่่รั้กโลกท่�เป็นแนว

ความคิดหลักของ	Café	Kantary	หากแต่์ความ

พิิเศษของสาขาริ้มทะเลร้ะยองแห่งน่�	คืองานด่ไซ็น์

ท่�ต์้องการ้ดึงให้ผู้้้คนออกมาใช้้ช้่วิต์นอกบ้้าน	

(Outdoor	Living)	ผู่้านตั์วอาคาร้กร้ะจกซึ็�งเป็น

พิื�นท่�ภายใน	และพิื�นท่�ร้ับ้ลมภายนอกภายใต์้

หลังคาอะคริ้ลิกโปร่้งแสง	ShinkoLiteTM	ท่�ผู่้าน

การ้ออกแบ้บ้มาอย่างด่เพืิ�อให้นั�งสบ้ายได้ต์ลอด

ทั�งวัน	และรั้บ้ช้มพิร้ะอาทิต์ย์ต์กดินได้อย่างเย็นใจ

CAFÉ KANTARY,
BY THE SEA
Take in the Sea Breeze and the Seaside Views

	 While	staying	true	to	the	eco-conscious	

concept	of	Café	Kantary,	this	Rayong	location	

sets	itself	apart	with	an	outdoor	living	design,	

featuring	a	glass-walled	indoor	section	and	

an	outdoor	zone,	which	features	a	transparent	

ShinkoLiteTM	roof,	designed	to	keep	the	area	

cool	all	day	and	allow	visitors	to	fully	enjoy	

the	view	of	sunset	in	comfort.

	 ด้้วยเวลาเพีียง	3	ชั่่�วโมงกว่า	ๆ	จากกรุุงเทพีฯ		

เรุาก็เดิ้นทางถึึงหาด้แสงจ่นทร์ุ		จ่งหว่ด้รุะยอง	พีบก่บ

บรุรุยากาศทะเลแสนสด้ใสท่�ย่งคงความเป็็นธรุรุมชั่าติิ

ไว้ได้้อย่างสมบูรุณ์์ท่�	Cafe	Kantary	By	The	Sea	

ในโรุงแรุม	Kantary	Bay	Rayong	หน้ารุ้านเปิ็ด้ออก

ติามแนวทะเล	ผ่่านม่านของทิวสนและติ้นมะพีรุ้าว	

สู่บรุรุยากาศท้องฟ้้าส่ครุามก่บนำ�าทะเลสวยใส

	 Just	take	a	three-hour	drive	from	Bangkok	

and	you’ll	arrive	at	Saeng	Chan	Beach	in	Rayong,	

where	Cafe	Kantary	By	The	Sea,	a	seaside	
cafe	in	Kantary	Bay	Rayong,	is	tucked	away,	
boasting	scenic	views	of	the	palm-fringed	beach	

against	the	clear	blue	sky	and	the	pristine	sea.
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	 เมน้ของทางร้้านจึงร้องรั้บ้ไลฟ์่สไต์ล์นอกบ้้าน

ตั์�งแต่์เช้้าถึึงเย็น	ด้วยอาหาร้และเครื้�องดื�มสุดพิิเศษ

สอดคล้องไปกับ้ทุกช่้วงเวลาของวันในสไต์ล์อาหาร้

นานาช้าติ์	ตั์�งแต่์อาหาร้เช้้าเบ้า	ๆ 	อาหาร้จานหลัก

สำาหรั้บ้มื�อกลางวันและมื�อเย็นขนมหวานและ

นำ�าช้ากาแฟ่ในช่้วงบ่้าย	ไปจนถึึงกับ้แกล้มเคล้า

แอลกอฮอล์พิร้้อมรั้บ้ลมทะเลในช่้วงเวลากลางคืน

	 เร้าเพิลิดเพิลินกับ้อาหาร้ต์ร้งหน้าไปพิร้้อมกับ้

พิร้ะอาทิต์ย์ท่�คล้อยตั์วลงในช่้วงเย็น	บ้ร้ร้ยากาศ

แสนสบ้ายของโต๊์ะเอ๊าต์์ดอร์้ทำาให้เร้าดื�มดำ�ากับ้

การ้ใช้้ช้่วิต์นอกบ้้านกร้ะทั�งแสงสุดท้ายลาลับ้

ขอบ้ฟ้่า	น่�เป็นข้อพิิส้จน์ว่า	งานด่ไซ็น์ท่�ด่ช่้วยสร้้าง

ไลฟ์่สไต์ล์ให้กับ้ผู้้้คนได้ทั�งในเรื้�องการ้ออกแบ้บ้

สถึาปตั์ยกร้ร้มให้สอดคลอ้งกบั้ความต้์องการ้	

และการ้เลือกใช้้งานวัสดุท่�ต์อบ้ทั�งเรื้�องปร้ะโยช้น์

ใช้้สอยเพืิ�อสร้้างคุณภาพิช่้วิต์	 ไปพิร้้อมกับ้การ้

สร้้างสร้ร้ค์ความงามท่�ช่้วยสร้้างความสุขให้หัวใจ

	 This	café	 is	a	 testament	 that	design	

and	material	selection	are	beyond	just	a	matter	

of	aesthetics	but	help	address	our	needs	and	

elevate	our	quality	of	life.

	 จากความต้์องการ้ให้พืิ�นท่�น่�เป็นพืิ�นท่�นั�งสบ้าย

แม้จะเป็นช่้วงบ่้ายแดดแร้ง	งานออกแบ้บ้จึงคำานึง

ถึึงทั�งแง่ฟั่งก์ชั้�นการ้ใช้้งานท่�ต้์องโปร่้งโล่ง	กร้อง

แสงสว่างและความร้้อนจากดวงอาทิต์ย์ได้ต์ลอด

ทั�งวัน	และผู้นวกร้วมเข้าเป็นส่วนหนึ�งของงาน

ต์กแต์่ง	จึงใช้้ด่ไซ็น์ของเสาร้ับ้นำ�าหนักแผู้่น

อะคริ้ลิกใสท่�ม่นำ�าหนักเบ้ากว่ากร้ะจก	ร่้วมกับ้

ด่ไซ็น์ของฟิ่นท่�ลดหลั�นร้ะดับ้สำาหรั้บ้ช่้วยกร้อง

แสงแดดแร้งอ่กส่วนหนึ�ง	เกิดเป็นแสงและเงา

ท่�เปล่�ยนทิศทางต์ามการ้หมุนของดวงอาทิต์ย์	

ให้ความร้้้สึกผู้่อนคลาย	ล้กค้าท่�นั�งในพิื�นท่�กึ�ง

เอ๊าต์์ดอร้์จึงร้ับ้บ้ร้ร้ยากาศธร้ร้มช้าต์ิได้เต์็มท่�	

ขณะเด่ยวกันล้กค้าท่�นั�งอย่้ภายในร้้านก็ยังคง

ได้รั้บ้กลิ�นอายธร้ร้มช้าติ์ผู่้านทางกร้ะจกหน้าร้้าน

ท่�เปิดออกส่้วิวทะเลเป็นแนวทอดยาวไปถึึงกร้ะจก

อ่กฝัั่�งท่�เปิดออกส่้ร้ะเบ่้ยงโปร่้งโล่งใต้์เงาไม้ใหญ่่

	 The	transparent	roof,	which	allows	light	to	

filter	through	while	also	blocking	out	heat,	

not	only	keeps	this	area	cool	even	in	the	blazing	

afternoon	sun,	but	also	gives	an	airy	feel	

to	the	space	and	allows	it	to	blend	perfectly	

with	the	overall	design	of	the	café.	In	addition,	

the	acrylic	sheets,	which	are	lighter	than	glass	

panes,	are	supported	by	a	layered	fin-like	

structure,	which	helps	further	filter	out	the	

sunlight	and	creates	an	interplay	of	light	

and	shadow	that	shifts	throughout	the	day.	

While	 the	 customers	 can	 comfortably	

appreciate	the	outdoor	ambience	thanks	

to	this	roof,	they	can	also	fully	enjoy	the	scenic	

vista	of	the	sea	through	an	expansive	glass	

wall.

	 Catering	to	the	lifestyle	of	people	who	

spend	their	day	outside,	their	menu	features	

international	 foods	 and	 beverages	 for	

each	period	of	the	day,	from	light	breakfast	

dishes	to	lunch	and	dinner	dishes	as	well	as	

desserts	 to	go	with	 your	 afternoon	 tea.	

Also	available	are	munchies	and	alcoholic	

beverages	for	you	to	unwind	with	as	you	enjoy	

a	relaxing	evening	and	the	sea	breeze.

สนใจอ่่านข้้อ่มููลแผ่่นอ่ะคริิลิกชิินโคไลท์์ เพิ่่�มูเติิมูได้้ท์่� www.shinkolite.co.th
For more information on ShinkoLiteTM acrylic sheets
please visit: www.shinkolite.co.th
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50 ถนนเล่ยบชิายฝั่่�ง ติ.ปิากนำ�า
อ่.เมูือ่ง จ.ริะยอ่ง 21000
โท์ริ. 0-3880-4844
www.cafekantary.com

Cafe Kantary, By The Sea
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50 Liab Chai Fang Road,
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	 เอสซีีจีีได้้จัีด้งานสัมมนา	SCG Sustainable

Development (SD) Symposium Indonesia 

2020 ขึ้้�นเป็็นครั้ั�งแรั้กในป็รั้ะเทศอินโด้นีเซีีย

ภายใต้้แนวคิด้	Circular	Economy:	Collaboration

for	Action	โด้ยมีผู้้้นำาองค์กรั้รั้ะดั้บโลกและหน่วย

งานรั้าชการั้เขึ้้ารั้่วมมากมาย	ทั�งนี�	ภายในงาน

ป็รั้ะกอบด้้วยช่วงแสด้งวิสัยทัศน์ขึ้องผู้้้นำาองค์กรั้

รั้ะดั้บโลกและการั้เสวนาในหัวข้ึ้อความร่ั้วมมือ

ด้้านเศรั้ษฐกิจีหมุนเวียนที�เอสซีีจีีรั้ิเรั้ิ�มขึ้้�นใน

อินโด้นีเซีีย	งานสัมมนาครัั้�งนี�มีจุีด้ป็รั้ะสงค์เพืื่�อ

เสริั้มสร้ั้างความมุ่งมั�นในการั้นำาแนวคิด้เศรั้ษฐกิจี

หมุนเวียนไป็ป็รัั้บใช้ให้แข็ึ้งแกร่ั้งยิ�งข้ึ้�นและสร้ั้าง

ป็รั้ะสบการั้ณ์์การั้เรีั้ยนร้้ั้ร่ั้วมกันเพืื่�อให้ผู้้้ร่ั้วมงาน

ได้้รัั้บความร้้ั้ที�ทันสมัย	สร้ั้างเครืั้อข่ึ้ายและร่ั้วม

แบ่งปั็นป็รั้ะสบการั้ณ์์การั้นำาแนวคิด้เศรั้ษฐกิจี

หมุนเวียนไป็ป็ฏิิบัต้ิ

	 คุุณรุุ่�งโรุ่จน์์	รัุ่งสิิโยภาสิ	กรุ่รุ่มการุ่ผู้้�จัดการุ่

ใหญ่�	เอสิซีีจี	กล่าวว่า	“เอสซีีจีีเชื�อว่าเศรั้ษฐกิจี

หมุนเวียนมีบทบาทสำาคัญในการั้บรั้รั้ลุเป้็าหมาย

การั้พัื่ฒนาที�ยั�งยืน	ทั�งในด้้านเศรั้ษฐกิจี	สังคม	

และสิ�งแวด้ล้อม	แต่้สิ�งที�สำาคัญกว่านั�นคือความ

ร่ั้วมมือ	เรั้ายินด้ีสนับสนุนความรั้่วมมือต้่าง	ๆ	

ที�ผู้้้มีส่วนได้้ส่วนเสียทุกฝ่่ายต้้องการั้เพืื่�อให้นำา

แนวคิด้เศรั้ษฐกิจีหมุนเวียนไป็ป็ฏิิบัต้ิได้้จีรั้ิง”

	 เอสซีีจีีได้้นำาแนวคิด้	ผู้ลิิต-ใช้�-วน์กลัิบ	แบบ

เศรั้ษฐกิจีหมุนเวียนมาป็รัั้บใช้ด้้วยการั้ส่งเสริั้ม

การั้ใช้ทรัั้พื่ยากรั้ให้เกิด้ป็รั้ะสิทธิิภาพื่ส้งสุด้และ

ลด้การั้สรั้้างขึ้ยะให้ได้้มากที�สุด้	ทั�งยังได้้รั้ิเรั้ิ�ม

หลายโครั้งการั้ในอินโด้นีเซีีย	เช่น	โครั้งการั้บ้านป็ลา

และถนนพื่ลาสติ้กรีั้ไซีเคิล	ซ้ี�งร่ั้วมมือกับบริั้ษัท	

PT	Chandra	Asri	และโครั้งการั้ต้้นแบบสุขึ้า

ป็ลอด้เชื�อ	ซ้ี�งร่ั้วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีแห่ง

เอเชีย	(AIT)	และม้ลนิธิิบลิและเมลนิด้า	เกต้ส์	

เป็็นต้้น

	 SCG,	initiated	a	forum	meeting	where	

leaders	of	global	organizations	and	also	

government	meets	in	the	inaugural	of	the	

SCG Sustainable Development (SD) 

Symposium Indonesia 2020.	The	 forum	

attended	 the	 government	 and	 global	

leaders,	carries	theme	Circular	Economy:	

Collaboration	for	Action.	The	series	of	events	

includes	inspirational	talk	sessions	from	

leaders	of	global	organizations;	and	followed	

by	a	panel	discussion	on	collaboration	

related	to	the	circular	economy	initiated	by	

SCG	in	Indonesia.	The	forum	aims	to	strengthen	

SCG SD SYMPOSIUM FOR
THE FIRST TIME HELD IN INDONESIA 
with the Theme of  Circular Economy: Collaboration for Action 
to Encourage Stakeholders to Understand and Implement 
Circular Economy for Sustainable Development

SCG จััดงาน SCG SD Symposium ครั้ั�งแรั้กในอิินโดนีเซีีย
ภายใต้้แนวคิด Circular Economy: Collaboration for Action 
มุ่่�งสรั้้างความุ่เข้้าใจัในการั้นำาแนวคิดเศรั้ษฐกิจัหมุ่่นเวียน
มุ่าปรั้ับใช้้เพื่่�อิการั้พื่ัฒนาอิย�างยั�งยืน

commitment	while	presenting	collaborative	

learning	experiences,	where	decision	makers	

can	gain	new	knowledge,	a	collaboration	

network	while	sharing	their	experiences	

around	Circular	Economy	practice.

 President and CEO of SCG, Roongrote 

Rangsiyopash	 said,	 “SCG	believes	 that	

Circular	Economy	plays	an	important	role	

in	achieving	sustainable	development	goals	

that	include	economic,	social	and	environ-

mental.	But,	the	most	important	thing	that	

more	crucial,	is	collaboration.	We	want	to	

encourage	collaboration	from	all	stakeholders	

needed	in	applying	the	concept	of	Circular	

Economy.”

	 SCG	introduces	Circular	Economy	as	

a	make-use-return	concept,	by	encouraging	

maximum	utilization	of	resources	and	reducing	

the	amount	of	waste	as	much	as	possible.	

Example	projects	in	Indonesia	are	Fish	Home	

Project	and	Asphalt	Plastic	Road	in	colla-

boration	with	PT	Chandra	Asri;	Reinvented	

Toilet	Collaboration	project	with	Asian	Institute	

of	Technology	(AIT)	and	Bill	&	Melinda	Gates	

Foundation.
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includes	inspirational	talk	sessions	from	

leaders	of	global	organizations;	and	followed	

by	a	panel	discussion	on	collaboration	

related	to	the	circular	economy	initiated	by	

SCG	in	Indonesia.	The	forum	aims	to	strengthen	

SCG SD SYMPOSIUM FOR
THE FIRST TIME HELD IN INDONESIA 
with the Theme of  Circular Economy: Collaboration for Action 
to Encourage Stakeholders to Understand and Implement 
Circular Economy for Sustainable Development

SCG จััดงาน SCG SD Symposium ครั้ั�งแรั้กในอิินโดนีเซีีย
ภายใต้้แนวคิด Circular Economy: Collaboration for Action 
มุ่่�งสรั้้างความุ่เข้้าใจัในการั้นำาแนวคิดเศรั้ษฐกิจัหมุ่่นเวียน
มุ่าปรั้ับใช้้เพื่่�อิการั้พื่ัฒนาอิย�างยั�งยืน

commitment	while	presenting	collaborative	

learning	experiences,	where	decision	makers	

can	gain	new	knowledge,	a	collaboration	

network	while	sharing	their	experiences	

around	Circular	Economy	practice.

 President and CEO of SCG, Roongrote 

Rangsiyopash	 said,	 “SCG	believes	 that	

Circular	Economy	plays	an	important	role	

in	achieving	sustainable	development	goals	

that	include	economic,	social	and	environ-

mental.	But,	the	most	important	thing	that	

more	crucial,	is	collaboration.	We	want	to	

encourage	collaboration	from	all	stakeholders	

needed	in	applying	the	concept	of	Circular	

Economy.”

	 SCG	introduces	Circular	Economy	as	

a	make-use-return	concept,	by	encouraging	

maximum	utilization	of	resources	and	reducing	

the	amount	of	waste	as	much	as	possible.	

Example	projects	in	Indonesia	are	Fish	Home	

Project	and	Asphalt	Plastic	Road	in	colla-

boration	with	PT	Chandra	Asri;	Reinvented	

Toilet	Collaboration	project	with	Asian	Institute	

of	Technology	(AIT)	and	Bill	&	Melinda	Gates	

Foundation.
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รูจักแยก แลกรายได
Turn Your Trash to Treasure

คัดแยกขยะรีไซเคิลในราน

และนำมาขายสรางรายไดเสริม 

 ปาเล็ก  เจาของรานขายของชำในบึงบางซื่อ

คนจริงไมทิ้งลงแหลงน้ำ
Never Let Trash Get into the Ocean

ไมทิ้งขยะลงทะเล คัดแยกขยะ

เปนแกนนำชุมชนทำความสะอาดหาด

บังสน ชาวเลบานมดตะนอย จ.ตรัง

หมุนใหมไดดวยเทคโนโลยี
Utilize Technology for Circular Way

SCG รวมกับ Dow Thailand Group

เปลี่ยนพลาสติกใชแลวเปนสวนประกอบ

ถนนพลาสติกรีไซเคิล

ถุงไหน ก็ใชจนคุม
Re-Use Your Bags to Its Maximum

นำถุงใชแลวกลับมาใชซ้ำ

ไมวาจะถุงอะไร ก็ใชใหคุมที่สุด

ถุงกระดาษ
ใชใหคุม
ใช 43 ครั้ง

ถุงผา
ใชใหคุม
ใช 7,100 ครั้ง

ถุงพลาสติก
ใชใหคุม
ใช 37 ครั้ง

ขอมูลการใชถุงชนิดตางๆ
ใหคุมคาโดย The Danish
Environmental
Protection Agency


